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1.1 -ABERTURA 

12~-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da RepúbUca 

-No:> 208189 (no:> 587/89, i-ta origem). 
restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado. 

-N" 210 a 218189 (n" 564 a 572/89, 
na origem), de agradecimentos de comu
nicações. 

1.2.2 -Ofício do Presidente da Câ
mara dos Deputados 

- N• 2.101/89 (n' 1:710/89, na origem), 
encaminhando autógrafo de projeto de lei 
sancionado. 

1.2.3 -Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- NQ 94/89-DF, submetendo à delibe
ração do Senado Federal o Projeto de Lei 
do DF ri' 59189. que dispõe sobre a regula
rização ou desconstituição de parcelamen
tos urbanos implantados no territôrio do 
Distrito Federal sob a forma de loteamento 
ou condominios de fato. 

SUMÁRIO 
- Nçs 95 e 96/89-DF (n93 84 e 85/89, 

na origem), restituindo autógrafos de pro
jetas de lei sanciOnados. 

1.2.4- Oficio do Sr._l' Seaetárlo 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhado à revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n? 40/89 
(n9 919/88;-n;:fóflgein), que dispõe sobre 
o apoio às pessoas portadoras de deficiên
cia, sua integração social, sobre a Coorde
nãdoria Naçlonal·para Integração da Pes
soa Portadora de Deficiência (Corde), insti
tui a tutela jurisdicional de interesses coleti
vos ou -difusos dessas pessoas. disciplina 
a atuação do Ministério Público, define cri
mes, e dá outras providências. 

-Projeto _de Lei da Câmara nç 41/89 
--ffi" 1.454/89_, na Casa de oriQêm), que alte-

ra a composição e a organização-Interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4' 
Região, cria cargos e dá outras providên
cias. 

.:__Projeto de Decreto Legislativo n? 
41/89 (n9 5_5/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Estatuto e Pro
tocolo do Centro Internacional de Enge
nharia Genética e Biotecnologia - Ciegb, 
assinado pelo Brasil em 5 de maio de 
1986. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 
42/89 (no 69/89, na Câmara dos Deputa-

dos). que aprova o texto do Acordo Consti
tutivo do Centro Latino-Americano de Ad
ministração para o Desenvolvimento -
aad, concluído em Caracas, ~m 30 de 
junho de 1972. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 
43/89 (n9 70/89, na Câmara dos Deputa
dos),_que aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Técnica, celebrado entre 
o Govemo da República Federativa doBra
sil e o Govemo da República da Nicarágua, 
em 19 de abril de 1987. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 
44/89 (n~ 8_6189, na Câmara dos Deputa
dos). que aprova o texto do Convênio entre 
o Governo da República Federativa do Pa
raguai para o Estabelecimento de u-m De
pósito Franco no Porto de Rio Grande, fir
ma~o em_Brasma, em21 de julho de: 1987. 

~PrOjeto de Decreto Legislativo nQ 
45/89 (n9 88/89, na Cãmara dOs- DepUta
dos), que_ aprova _o texto do Acordo de 
Cooperação Oentífica e T ecnológi_ça en,tre 
o Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo da Repúlbica Islâmica do 
Paquistão, celebrado em lslamabad, em 
1 >:> de outubro de 1988. 

1.2.5 -Pareceres 

Referente às· seguintes matél-ias: 
-Projeto de Lei da Câmara n9 78/86 

(n• 1.945/83, na origem), que inclui o fotó-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

grafo autónomo no Quadro de Atividades 
e Profissões a que se refere o art. 577 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vado pelo Decreto-Lei n<?_ 5.452, de 1? de 
maio de 1983. - - - --
~Projeto de Lei da Câinara nQ 25/89 

(n9 2236/89, na origem}, que ãltera a reda
ção do inciso I, alínea b, do art. 32 da 
Lei n~ 7.729, de 16 de janeiro de 1989, 
para incluir o Munidpio de José_ de Freitas 
na jurisdição da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Teresina, Piauí. 

-Substitutivo ao Projeto de Lei do DF 
n9 29/89, que altera a estrutura da adminis
traçllo do Distrito Federal, extingue órgãos 
e dá outras providências. 

1.2.6 - Comunicações da Presidên· 
da 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei do DF n" 59/89, lido ante· 
riormente. 

-Prazo para a tramitação do Projeto 
de Let da Câmara n<> 40/89, lido anterior
mente. 

-Prazo para apresentação de emendas 
aos Projetes de Decreto Legislativo n"s 42 
a 45/89, lidos anteriormente. 

1.2-7- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 308/89, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que institui o cadastro naçion;;,l de 
infrações penais e dá outras providências. 

1.2.8- Oficio 

- N<> 64/89, do Presidente_ da_ Comissão 
de Constituição, Justiça e Odadania, co
municando a rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n9 90/89, qtie estabelece nor
mas para a criação e o funcionamento de 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

1.2.9 - Comunicação da PresJd~n
da 

-Abertura de prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo 
da composição da CãSa; para que o Projeto 

EXPEDIENTE 
CENTRO GIIÃFICO 00 SENAOO FEOEIIAL 

DIA- 00 CONGIIESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabll•do~de d• Meu do Seflado Federal 
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Exemplar Avulso ·······················-····-····"····•·c.···· NCzS 0,11 
T1ragem: 2.200-exemPiares. 

de Lei do Senado n~ 90/89, seja apreciado 
pelo Plenário. 

1.2.10- Comunicação 

Do Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Naciona1, solicitando 
a prorrogação por mais 15 dias de prazo 
para apreciação dos Projetas de Decreto 
Legislativo n<!S 28 a 35/89.-

1.2-11 - Ofidos 

--N9 16189, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Económicos, comunicando 
a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n~ 56/89, que altera a redação do art 39 

da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, e -dá outras providên
cias. 

- N9 17/89, do Presjdente da Comissão 
de Assuntos Económicos. comunicando 
a r~jeição do Projeto de Lei do Senado 
n9 73/89, que estabelece normas para a 
industrialização e a ·comercialização de 
substâncias minerais metálicas. 

- N" 18/89, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Económicos, comunicando 
a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
no 86/89, que dá nova redação ao inciso 
V do art.4<> da Lei n94.595, de31 de dezem
bro de 1964. 

- N9 19/89, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Económicos, comunicando 
a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n<> 74/89, que altera a legislação do Impos
to de Renda e dá outras providências. 

- Nç 4/89, do Presidente da Comissão 
de Rel"ações Exteriores e Defesa Nacional, 
Comunicando a rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n9 184/89, Que veda a rein6ção· 
de chefes de Missão Diplomática, de Diplo
matas e de servidores de categoria funcio
nal do ServiçO Exterior do Ministério das 
Relações Exteriores. 

1.2.12- Comunicação da Presi· 
dêncla 

--Abertura de prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo 

da composiÇão da Casa, para que os_ PrOje
tas de Lei do Senado n9" 56, 73, 7 4, 86 
e 184189, sejan1 apreciados pelo Plenário. 

1.2.13- Requerimento 

- N~ 524/89, de- autoria do Se-nador Se-_ 
vero Gomes, solicitando ao Ministro da Fa
-~enda informações sob.re o lançamento, 
no exterior, dos chamados exit bonus, vin
culados à dívida externa brasileira. 

1.2.14- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 309/89, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
dá nova redação ao dispositivo que men
ciona do Código Eleitoral. 

1.2.15- Comunicações da Presi
dênda 

-Recebimento da Mensagem n9 
93/89-DF (n~ 82/89, na origem), encami
nhando ao Senado Federal·as razões do 
veto total aposto ao Projeto de Lei do DF 
n"' 34/89, que dispõe sobre a regularização 
ou desconstituiç:ão de parcelamentos ur
banos implantados no território do Distrito 
Federal, sob a forma de loteamento ou 
c.ondominios. 

-Referente ao tempo destinado aos 
oradores do Expediente da presente ses
são, que será dedicado a homenagear o 
Dia Nacional do Vereador. 

Oradores: -
SENADOR JOÃO CASTELO 
SE!YADOR MARCOS MENDONÇA 
O SR. PRESiDENTE- Fala associativa 

em nome da Mesa. 

1.2.16_- Comunicações da Presi
dência 

-Recebimento do Oficio n~ sr.i9189 (fl'! 
2.543/89, na origem), dO-Procurador da 
República Alcir Molina da Costa, enCami
nhando solicitação de investigaçãd sobre 
a possível existência de uma conta secreta 
no Banco Di Roma em Luxemburgo, sob 
o n• 809842/02. -- · · -

-Transferência, para outra oporturi!da
de, de homenagem ao jornalista Od Vare
Ia. prevista para a sessão de amanhã. 
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1.3-0RDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à C6i1stituiçã0- ri<:> 

1, de 1989, de autoria do Senador JOO.o 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos esta.belecidos no § 
6" do art. 14, para desincompabbmzação 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Votação adiada nos termos regiM 
mentais. 

Projeto de Lei da Câmara n" 75, de 1986 -
(no:> 4.251/84, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao inciso 10 do art. 530 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n9 5A52, de 11 de 
maio de 1943. Dedarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara ri<:> 81, de 1986 
(n<:>4,818/84, na Casã de origem), que-in.-:
troduz dois parágrafos aO arl 626 da CL T, 
fixando a competência dos sindicatos para 
exercer a fiscalização das normas de prote
ção aO" trabalho. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 84, de 1986 
(n9 4.799/84, na casa-de origem), que re
duz o prazo para o pagamento de SCllários. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~86,-de 1986 
(n~ 2.388!83, na Casa de origem), que alte
ra dispositivos da Consolidaçao das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1 o de maio de" 1943, para asSe
gurar maior autonomia de trabalho aos 
membros das Comissões Internas de Pre
venção de Acidentes - Cipa. Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

1..3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

,-SENADOR HUMBERTO LUCENA -
-Escalada iriflacionária. -- -
- S7':NADOR JOÃO MENEZES- lm: 
plantação -Ch -Projét.O Jabuti, destinado à 
produção de alumina, no Pará. MaJha ferro
viária brasileira_ 

SENADOR RUY BACELAR - .Crise fi
nanceira dª Petfobrás. 

OSR.PRESIDENTE- Presença na Ca
sa de delegações ao 11 Encontro de Jorna
listas dos P.a~eS;. de Ungua Portuguesa, 
que se realiza em Brasília. 

SENADOR EDISON LOBÃO - Bcias
vindas às delegações de jornalistas estran
geiros em visita ao Senado. Realizações 
do Governo Sarney no Estado de AJagoas, 

-a propósito de declarações de apreço ao _ 
Maranhão feitas pelo Sr. Fernando Collor, 
em ~omício poUtico naquele Estado. 

SENADOR JC/TAHV MAGALHÃES -
Reitera solicitação anterior _à Mesa, de Je~ 
vailtamento de matérias aprovada pelo Se
nado e remetidas à Câmara. 

SENADOR QLAVO PIRES- Homena
gem ao_s vereadores brasileiros e particu

-- larmente de Rondônia. 
SENADOR ODACIR SOARES -umça

mento, em Brasília, de livro do Senador 
Marco Madel, intitulado "Idéias Uberais e 
Realidade Brásileira". - -

SENADOR LOURNAL BAP1lSTA- Re
latório das atividades do Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal - lbam, no 
ano de 1988. 

1.:,.2 - Comunicação da Presidên
cia 

- TérinfnO dó prazo, córil "apresentação 
de emendas aos_Projetos de Res_olução n~ 
6Í a 63/89. - · 

1.3.3- Designação da Ordem do 
~ da eróxlma ses~o 

1.4-ENCERRAMENTO _ 

-2 -DISCURSOS PRONUNCIA
DOS EM SESSÕES ANTERIORES 

~ Dq S~. ~ella._dor Cid Sab6ia de Carva
lho, proferidos nas sessões de 26 e 
27-9-89. 

3-SECIUOTARIA GERAL DA ME
SA 

-Resenha das matérias apreciadas de 
19 a 31 de agosto de 1989. (Retificações) 

4- CONSELHO DES([PERVISÃO 
DOPRODASEN 

-Ata da 100~ reunião. 

5- DIRETORIA GERAL DO SENA-
DO FEDERAL 

- Extrato de contrato n9 46/89 

6-ATA DE COMISSÃO 

7-MESA DIRETORA 

8- ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 143~ Ses são, em 2 de outubro de 1989 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sou,sa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Leopoldo Peres- Odaclr Soares- Olavo 
Pires --Alexandre Costa - Edi_son Lob~_o 
-João Lobo - Chagas Rodrigues - Mar
condes Gadelha -Marco Ma ele!- ManSueto 
de Lavor - Lourival Baptista - Ruy Bacelar 
-Nelson Carneiro -Itamar Franco-Seve
ro Gomes-Pompeu de Sousa -Melra Filho 
-Mendes Canale - Rachld Saldanha 'Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presenç_a acusa o compareci
mento de 19 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O sr:-P' Secretário Irá--proceder à leitUra 
do Expediente. -

É liciO o seguinte 

EXPEDIENTE 
M!'nsage!ls 

DO PRESIDENTE DA REPáBUCA 

Restitubldo autógrafos de Projeto de 
Lei sancionado: 

N' 208/89 (n' 587/89, na origem), de 28 
de setembro último, referente ao Projeto de 
Lei n~ 14, de 1989-CN, Que- autoriza o Poder 

-EXecutivo a abrir, ao Orçamento Fiscal aa 
União, créditos adicionaiS "até o limite de NCz$ 
54.596.413,00. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .829, 
de 28 de setembro de 1989.) ---

De agradedmentos de comunicações: 

N~ 210/89 (n? 564/89, na origem), de 22 
de setembro último, referente à aprovaçáo da 
matéria constante da Mensagem da Presidên
cia da República n9 301, de 1989. 

Nç 211/89 (n~ 565189,_ n.a origem), de 22 
de setembro último, referente à aprovação da 
matéria constante d"' Mensagem da Presidên
cia da Repúbl!ca n9 437, de 1989. 
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N<:212/89 (n9 566/89 na orlgein)", de 22 de 
setembro último, referente_ à aprovação das 
matérias constantes das Mensagens da Presi
dência da República no' 302-e312, de 1989. 

N• 213/89 (n• 567/89, ria ori~gem) de 22 
de setembro último, referente à aprovação ·da 
matéria constante da Mensagem da Presidên
cia da República n~ 339, de 1989. 

N~ 214/89 (n<:> 568/89, na origem, de 2-2 
de setembro último, referente à aprovação das 
matérias constantes das Mensagens da Presi
dência da República n~' 287 e_ 392, de_ 1989. 

N• 215/89 (n• 569/89, ná origem), de 22 ~ 
de setembro úJtimo, referente à aprovação-das 
matérias c-onstantes das Mensagens da Presi
dência da República nos 163, de 1987, e 379, 
de 1989. · ~ 

N• 216/89 (n• 570/89,- na origem), de 22 
de setembro último, referente à aprovaÇão das -
matérias constantes das Mensagens da Presi
dência da República n705 243 e 436, de 1989. 

N~ 217/89 (n~ 57i/89, na origem), de 22 
de setembro último; referente à aprovação das 
matérias constantes das Mensagens da Presi
dência da República n..s 319 e 433, de -1989. 

N• 218/89 (n' 572/89, na origem); de 22 
de setembro último, referente à aprovação da 
matéria constante da mensagem da Presidên
cia da República n~ 349, de 1989: 

Ofício 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

Encaminha autógrafo de Projeto de LeJ 
sandonado: 

N9 2.101/89, de 27 de setembro último, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n" 9, ele 
1989 (n9 1.710/S9, naquela.êáSâ),-qlie~regiua- · 
menta o art. 159, inciso I, alínea c. da Consti
tuição Federal, institui o FUndo cOristitudOnai 
de Financiamento do Norte- FNO, o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
- FNE e o Fundo Constitucional de Financia
mento do Centro Oeste - FCO e dá-Outras 
providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 !327, 
de 27 de setembro de 1989.)_ 

Mensagens 
do Governador 
do Distrito Federal 

MENSAGEM N• 94, DE 1989-DF 
(N• 83/89-DF, na origem) 

Brasma, 29 de setembro de 1989_ 
Excelentíssimo Senhor Presidente do .Sena-:. 

do Federal, 
Tenho a grata satisfação de enc~minhar a 

Vossa Excelência, nos termos. da competência 
do Senado Federal no exercício das funções 
de Câmara Legislativa do Distrito Federal, con
forme § 1 ~ do art. 16 do Ato das Disposições 
Constitucionais TranSitórias e considerando o 
disposto no art.29 da Resoluçao no 157/88, 
dessa Casa, o projeto de lei que dispõe sobre 
a Regulamentação ou Desconstituição de Par
celamentos Urbanos Implantados no Territó
rio do Distrito Federal, sob a fonna de lotea
mentos ou condomínios. 

O projeto tem por sucedâneo a Lei n'1 6. 766, 
de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre 
o parcelamento do solo urbano e dá outras 
providências, ressaltando-se a condição do 
Distrito federal que, pelo § 19-do art. 32 da 
Lei Maior, detém as competências legislativas 
reservadas aos Estados e MunicípioS. 

O Disti:itO-Eederal, com _o objetivo de orde
nar o crescimento harmónico e raCional da 
população, para uma adequada prestação de 
serviços de utiJjdade pública e proteção do 
meio a-mbiente, zelando pelo cumprimento 
das normas legais e posturas municipais, vem 
travando, como é do conhecimento geral, in
cessante_ combate ao retalhamento indiscri
minado do seu solo, evidenciado através da 
cOnstitUIÇão _irregular de loteamentos e des
membramentoS, á gfaride maioria Íla zomi ru
ral, mas Com finalidade urbana, seja para fins 
residenciais ou para instalação de sítios de 
recreio, cOmércio bi.i indústria. Muitos desses 
coin:o tentativà de burlar à obrigaÇão legal de 
respeito ao n16cfUlõ mínimo rural, ora fixado 
em 2h<), ãs-sum_em a forma de um -.. condo
mínio horizontal", em que, diversamente da
quele condomínio previsto pelo Código CIVil 
- cohdorrúnio pro imfjviso -·os "condômi
nos" possuem árêas individuadas e divididas 
fisicamente, menores de 2ha, com ruas de 
acesso ficando em comunhão real apenas as 
áreas e equipamentos de uso geral dos mes
mos. Tal figura não é prevista, igualmente, 
pela Lei Federal n9 4.591, de 16-12-64, qUe 
dispõ_e sobre o condomínio em ~dificações 
e incorporações imobiliárias, nem em qual
quer outra legislação que trata o Direito Civil, 
esfera privativa da competência da União, con
forme inciso I do art. 22 da Constl1uição Fe
deral. 

Contudo, como sabiamente prevê a Lei n9 
6.766n9, em seu art. 40, esta Unidade da Fe-

-deração, com crobjetivo de evitar lesão aos 
seus padrões de desenvolvimento urbano e _ 
na defesa dos direitos dos adquirentes, poderá 
pro111over a regularização daqueles parcela
mentos"; desde que obedecidos os preceitos 
da lei federal em- referência e a regulamen
tação local sobre a espécie ou a sua descons
tituição, para ~lqt.i.eles que não se possam en
quadrar dentro das exigências legais, inclusive 
de proteção ambiental. 

Eis o objetivo do projeto que ora subme
temos à apreciação dessa Casa. 

Procura-se, com o mesmo, enfrentar-se si
tuações de fato criadas no solo do território 
dq__Ois.tti_to federal com a formação de nú
cleos urbanos ou de expansão urbana, para 
os quais urge que a administração adote uma 
posição definitiva, o que trará segurança aos 
cidadãos quanto às relações oriundas das par
celas constituídas. Par;;~ ta_!_, a solução a ser_ 
dada, quer seja através da regularização do 
parcelamento, quer através de sua descons
tituiçãci, deverá sempre ter por escOpo a legis
lação específica fe_déral, corria- seja _a Lei n9 
6.766rl9, as normas de proteçao-afhblentaJ; 
o bem comum e a obediência às diretrizes 
governamentais, inclusive de natureza urba
nística. 

o projeto, conforme se depreende do seu 
art 19, trata da questão de forma global,abran· 
gendo todas as hipóteses de parcelamento 
havidos em seu solo, com finaltdade urbana, 
aí c-onsideradas quaisqueT diviSões inferiores 
a 2ha e mesmo aquelas com-área superior, 
mas que não sejam -reconhecidas pelo Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria (Incra) como integrantes de projetas rurais 
de colonização particular e que tenham desti
nação meramente residencial ou para instala~ 
ção de sítios de recreio, comércio ou indústria. 
Não importa a foram assumida pelo parcela· 
menta: loteamento, desmembramento ou 
"condomínio''. 

Para aqueles parcelamentos irregulares 
c.onstitüídos, que- tenham fins rurais, as medi
das adequadas estão sendo tomadas em con
junto com o Incra, obedecida a legislação- per
tinente, inclusive o Estatuto da Terra e legisla
ção complementar. 

Prevê, ainda, o § 1" do art. 19 deste projeto, 
que serão considerados loteamentos_ ou con
domínios já implantados no Distrito Federal, 
apenas os parcelamentos que já foram objeto 
de notificação pela Secretaria de Viação e 
Obras até a data da lei objeto deste projeto 
e aqueles que comprovadamente, em 
30-6~89, já J)OssUíam -existência de fato. 

o art. 2° trata da realização de cadastra
m_ento desses ~rcelamentos pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano do Distrito Fe
deral. 

-- Osarts. 3~ e 49 e5~ dispõem sobre_as neces
sárias autorizações a serem dadas pelos ór
gãos competentes para a regularização dos 
párcelamentos cadastradOs. 

A desconstituição dos parcelamentos exis
tentes de fato, em decorrência de posiCiona
mento desfavorável de qualquer órgão citado 
nos arts. anteriores, é tratada nos arts. 6?, 7o 
e 89 do Projeto. 

As obras necessárias à regularização do par
celamento, cuja implantação haja sido aceita, 
estão previstas nos artigos 9~ e 11. 

O art. 12 atende às situações que exigirem 
desapropriação de área para a regularização 
do parcelamento dentro das exigências legais. 

A responsabilidade solidária do adquirente 
do lote com o proprietário das terras e o !atea
dor, de que trata o art. 13_ do projeto, para 
ressarciamento ao Distrito Federal das_despe
sas com a regularização, é prevista em razão 
do benefício direto auferido pelo adquirente 
com a construção de vias de acesso, equipa
mento urbanos e comunitários e destinação 
de espaços liVI:es, pelo Distrito Federal, e que 
seriam obrigação do Joteador. Contra esse, 
os adquirentes têm ressalvado o direito de re
gresso, caso sejam onerados. 

Tendo o responsável pelo parcelamento 
obrigação de proporcionar as obras de infra
estrutura necessárias o que, inclusive, muitas 
vezes é prometido através de_ anúncios ao pú~ 
blico, não seria justo excluí-las da obrigação 
solidária de ressarciamento ao Distrito Fede
ral, pelas despesas realizadas com tal finali
dade. 
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As proibições e sanções decorrentes, relati
vas aos parcelamentos que não tenham obtido 
todas as licenças necessárias, constam dos 
artigos 15 e 16 do Projeto. 

Para detectar parcelamentos não autoriza
dos, sem prejuízo de outras atribuições perti
nentes, o art. 18 institui o Sistema Integrado 
de FJScaJização (SISIF), cujos agentes públicos 
deterão o poder de_ polícia. 

Fmalmente, o art. 19 operacionaliza a co
brança das despesas efetuadas por esta Uni
dade da Federação. 

A regu]arização ou desconstituição do par
celamento estão regidas basicamente pela Lei 
n"' 6.766179 e demais legislação que dão com
petência ao Distrito Federal e, pr!mordia1men
te, pela Constituição Federal em vigor, em es
pecial o inciso vm do art 29 que lhe outorga 
o direito-dever de "promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcela
mento e da ocupação do solo wbano". 

Busca desta forma, 6 Distrito Federal, cum
prir seu dever constitucional inalienável de or
denar a ocupação do seu solo, com o objetivo 
de alcançar o interesse tanto da comunidade 
em geral, como daqueles que empregaram 
suas economias na compra de uma parcela 
de seu território e almejam uma solução à 
situação de fato em que se encontram. 

Assim sendo, submeto à apreciação dos 
digníssimos Senadores, o Projeto de· Lei em 
anexo, fruto do consenso da comissão por 
mim designada através do Decreto n1 11.816, 
de 15-9-89, que reuniu representantes da so
ciedade e do Governo do Distrito Federal, s_oli
citando urgência para sua apreciação, nos ter
mos do artigo 4~ da Resolução n? 157/88.
Wanderley Vai/im da SUva Governador do Dis
trito Federal -Em eXerckio. 

PROJETO DE LEI DO DF N" 59, DE 1989 

Dispõe sobre a regularização ou -des
constituiçio de parcelamentos urbanos 
implantados no territóriO do Distrito Fe
deral sob a forma de JoteamehkJ ou con
domÚ1/os de fato. 

O Senado Federal decreta: 
Art. J9 Respeitados os dispositivos da Lei 

Federal n9 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
e demais normas constantes da legislação 
ambiental vigente, os parcelamentos para fins 
urbanos, constituídos sob a forma de lotea
mentos ou condomínios de fato e já implan
tados fisicamente no território do Distrito Fe
deral, deverão obedecer às diretrizes estabe
lecidas nesta lei. 

§ }9 Consideram-se loteamentos ou con
domínios já implantados no território do Dis
trito Federal, apenas os parcelamentos que 
foram objeto de notificaç~o pela Secretaria 
de Viação e Obras do Distrito Federal até a 
data desta lei e aqueles que, comprovadamen
te, em 30-6-89, possuíam existência de fato, 
e que mediante requerimento dirigido à Secre
taria de Desenvolvimento Urbano do DistritO 
Federal, anexaram a documentação compro
bat6ria da sua existência àquela data. 

§ zo;;- Para os efeitos desta lei, consideram
se parcelamentos urbanos de fato os realiza
dos em território do Distrito Federal, em área 
rural, que resu1tarem em parcelas inferiores 
a 2 (dois) hectares ou que tenham finalidade 
residencia1 ou de instalação de sítios de re
creio, comércio ou indústria, quer assumam 
a Jorma de loteamentos, desmembramentos 
ou condomínios de fato. 

Art 2? - Os parcelamentos referidos no ar
tigo anterior serão objeto de cadastramento 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 
Distrito Federal. 

Art. 39 Inicialmente, cada parcelamento 
cadastrado será analisa.do pelo Instituto Nado· 
na1 de Colonização e Reforma Agrária-Incra, 
para efeito do dispostO no arti9o 53 da Lei 
n• 6.766 de 10-12-79. 

Art. 4 9 Na hipótese de anuência do Incra, 
quanto à alteração de uso do solo rural para 
fins urbanos, será o processo do respectivo 
parcelamento remetido à Secretaria do Meio 
Ambiente Ciência e Tecnologia- Sematec, 
para parecer conclusivo, nos termos da Lei 
n1 41, de 13-9-89, do Distrito Federal e demais 
normas ambientais em vigor. 

§ }9 Será obrigatória a audiência do Con
selho de Política Ambiental do DF, previamen· 
te à manifestação da Sematec, que se pronun
ciará sobre os aspectos de sua competência, 
à luz dos Relatórios de Impacto Ambiental
RIMA, exigidos em relação às sub-bacias hi
drográficas de interesse quanto aos parcela
mentos ~ cu!so de regularização. 

§ 29 • Caso o parcelamento esteja locali
zado nas Áreas de Proteção Ambiental de que 
trata o Decreto n9 88.940, de 7-11-83, serão 
ouvidos o InstitutO Brasileiro do Meio Ambien
te e Recursos Renováveis - Ibama e a Com· 
panhia de Água e Esgotos de BrasíJia.Caesb. 

Art. 59 Com base nas autorizações de que_ 
tratam os artigos 3q e 4" desta lei, o Distrito 
Federal, através da Secretaria "de Desenvol
vimento Urbano, analisará a viabilidade de im
plantação definitiva dos parc_elamentos cadas
trados em função dos princípios e índices ur
banísticos, inclusive para fins de prestação de 
serviços públicos e de utilidade pública, deven~ 
do haver, para tanto, audiência prévia das ~on
cessionárias de serviços públicos, que se ma
nifestarão sobre a viabilidade de atendimento 
aos parcelamentos sob exame. 

§ 11 A autorização a ser concedida pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano de
penderá de prévia anuência do Conselho de 
Arquttetura, UrbanismO e Meio Ambiente do 
Distrito Federal-Cauma. 

§ 2° A regUlarização dos parcelamentos, 
cuja implantação definitiva seja autorizada na 
forma desta lei, a par da obediênda aos precei
tos legais aplicáveis à espécie, em especial, 
às exigências desta lei e da Lei n" 6. 766n9, 
fica condicionada ao cumprimento das se
guintes disposições: 

a) os·lofes ainda não vendidos na data des
ta lei, não poder~o ter área inferior a' 500m'2; 

b) os lotes já cornprovadamente vendidos, 
que tenham sua área definida por documentos 
hátJeis, inclusive convenções de condomínio, 

serão indivisíveis, mantendo-se a dimensão 
original. 

Art. 6? Negada a autorização de parcela
mento cadastrado, por qualquer dos órgãos 
examinadores nas instâncias mencionadas 
nos artigos 3", 4"' e 59, _o Governo do Distrito 
Federal, pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, notificará os responsáveis pelo em
preendimento para reconduzirem a área par
celada ao statu quo ill1te, no prazo de 90 (no
venta) dias, independentemente de responsa
bilidades civll e penal cabíveis. 

Parágrafo único._ Quando a desconstitui
ção envolver direito de terceiro, adquirente de 
parcela, caberá ao empreendedor arcar com 
os_ ónus c_orrespondentes. 

Art. 79 A desobediência ao artigo anterior 
constitui crime contra a administração públi
ca, nos termos dos artigos 50, 51 e 52 da 
Lei n1 6.766, de-19~12-79, érínie de desObe
diência, nos termos do artigo 330 do Código 
Penal e infração administrativa, nos termos 
do artigo 55, inciso X. da Lei n941, de 13-9-89, 
independentemente da incidência das demais 
sanções administrativas, cíveis e criminais ca
bíveis. 

§ 1 ç Nos termos do artigo 319 do Código 
Penal, constitui crime de prevaricação a falta 
de iniciativa das autoridades competentes pa
ra a apuração dos crimes ou infrações men
cionadas no caput deste artigo. 

§ 21 Paràtelamente às sanções penais, as 
autoridades mencionadas no parágrafo ante
rior tornam-se civilmente responsáveis e soli- _ 
dárias àqueles que não atenderem às determi-
nações do artigo anterior. -

Art. 89 O Distrito Federal promoverá as 
medidas administrativas e judiciais necessá
rias à desconstituição_do parcelamento desau
torizado, ql.!ando não atendido o &;;posto no 
artigo 6~. cabendo_ ao empreendedor a respon
sabGidade civil decorrente de direitos _de tercei
ros adquirentes. 

Art. 9~ Os responsáveis pelos parCela
mentos cadastrados, cuja implantação defini
tiva tenha sido objeto de aquiescência dos ór
gãos mencionados nos artigos 3q, 41 e 5~ desta 
Lei, serão notificados pela Secretaria de De
senvolvimento Urbano do Distrito Federa] para 
que adotem as providéncias e executem as 
obras necessárias à respectiva regularização 
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a con
tar da notificação. 

Art. 1 O. As notificações para desconstitui
ção ou para regularização dos parcelamentos 
cadastrados serão realizadas na forma _do arti
go 49 da Lei n~ 6.766, de 19~ 12-79 e mediante 
edital publicado_ no Diário Oficial do Distrito 
Federal e em jornal de grande circulação, para 
conhecimento, também, os adquirentes das 
parcelas. 

Art. 11. Decorrido o prazo fixado na notifi
cação de que trata o artigo 9", do Distrito Fede
ral fica autorizado a efetuar as obras neces
sárias à regularização do parcelamento, nos 
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tennos do actigo40, e seguinte da Lei Federal 
n• 6.766, de 19-12-79. 

Parágrafo único. ApOs a· exeCUÇão- âãS 
ç.br~s-~e~das neste artigo ou aprovação da
quelas de que trata o artigo 9~ desta Lei, pelo 
Distrito Federal, os adqui~entes das parcelas 
terão o pr&o de 120 (cento e vinte) dias para 
proVidenciarem a regulariZa:ção das constru
çóes·existentes junto à Administração Regio
nal competente. 

Art 12. Nas desapropriações necessárias 
à regu]arização, o Distrito Pederal efetuará o 
despOsito em juízo em conta bloqueada e po
derá, mediante autorização judicial, proceder 
e: compensação das despesas efetuadas com 
a regularização. 

Art 13. Consideram-se respOnsáveis soli
dários pelo ressarcimento das despesas de 
regularização, o !ateador, o proprietário do ter
reno e os adequirentes de lotes, na proporção 
da área de seus respectivos lotes e/ou fraç:ões 
tdeais, tendo estes últimos o direito de regres
so contra o !ateador. 

Art 14. Os lotes ou frações ideais não 
vendidos ficarão, a requerimento do Distrito 
Federal, bloqueados para suprir a área desti
nada a sistemas de circulação, implantação 
de equipamentos urbanos e comunitários. 
bem como a espaços livres de uso público, 
de que trata o inciso I do art. 49 da Lei n? 
6.766!79. . 

Parágrafo único. Na hipÓtese de o em
preendedor ou proprietário-do terreno parce
lado possuir área ~ntigua ao parcelamento, 
ficará a mesma bloqueada para complemen
tar a área necessária ao atendimento deste 
artigo. 

Art. 15. Ficam terminantemente proibi
das, por constituírem crime contra a adminis
tração pública, nos termos das disposições 
penais da lei n~ 6.766, de 19-12-79, os anún
cios, propagandas ou_ divulgação a qualquer 
títuf6-dé-ql.JãiSq-uer projetas dé parcelamento 
do solo que não tenham obtido todas as licen
ças necessárias do ponto de vista adminis
trativo, sanitário-ambienta] ou que, nos termos 
desta Lei, estejam em procesSd de anáUse ou 
de desconstituiçáo. 

Art. _16. Fica proibido a venda das parce. 
las ou lotes, integrantes de parcelamentos não 
aprovados pelas autoridades competentes, 
mencionadas nesta Lei, bem como daqueles 
cujos processos estejam em fase de análise 
ou deS-<:.ontituição, sujeitando-se os infratores 
às sanções penaís e civis cabívcis. 

Pàrágrafo úniCo. Nos parcelamentos refe
ridos neste artigo, fica, igualmente, proibkla 
a realização ou o início de quaisquer novas 
construções o que, se desobedecido, acarre
tará a aplicação das sançó.es legais. 

Art. 17. Não serão permitidas quaisquer 
medidas tendentes à implantaç-ão de novos 
parcelamentos do solo no Distrito Federal, 
promovidas por particulares, até a aprov<!!.ç~o 
do Plano Diretor do Distrito Federal. 

Arl 18. Para efeito de controle e fiscali
zação do clisposto nesta Lei, fica instituído, 
no Distrito Federal, o Sistema Integrado de 

Fisc::aUzáção (Sisif), coordenâdo pela Secre
taria de Desenvolvimento Urbano, devendo 
dele, obrigatoriamente, fazer parte a Secretaria 
de Meio Ambiente, Gência' e Tecnologia-SE:
matec, a Secretaria do Governo, através das 
Adrrunistrações Regionais, a Fundação Z.oc
botânica do Distrito FederaJ-FZDF, a Compa
nhia Imobiliária de Brasília-Terracap, o Depar~ 
tamento de EstradaS de Radageffi~DER e, me
diante convênio, o Instituto Nacional de Colo

--nização e Reforma Agrária-Incr~ 

§ 1" Sem prejuízo da Competência de ou
tros agentes públicos, caberá também ao Sisif 
detectar a formação de parcelamentos não 
autorizadosA ª-dotando as providências neces
Sárias à apuràção de infrações penais e admi
nistrativas, bem como para re$pbnsabílização 
civil do fnfrator. 

§ 29 Os .rigentes públicos pertencentes ao 
Sisif terão poder de polícia, sendo conside
rados agentes públicos a serviço de vi,gllànda 
ambiental, a quem será devido todo o auxílio 
e coopeiãç!ó pof parte de seiVidor público 
civil e militar do Distrito Federal, para o cum
primento desta Lei, sob pena de incorrer em 
crime de prevaricação. 

. . 

Art. 19. As despesas efetuadas pelo Dis
trito Federal na execuçáo_ das atividades pre
vistas nesta L.e~ para regularização ou des
constituição de loteamentos, quando não 
reembolsadas pelos responsáveis mencionà
dos no art. 13, serão inscritas na dMda ativa 
do Distrito Federal e cobrados judicialmente. 

Art. 20 __ O Poder Executivo: d6 Distrito Fe
deral, dentro de 30 (trinta) dias, regulamen
tará, no que ~~u_ber, a pre~ente lei. 

Parágrafo único. O percentual de área ver
de, as normas e os índices urbanísticos dos 
parcelamentos deverão constar de regula
mentação a ser expedida pelo Poder Execu
tivo, 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua pub~cação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em 
contrárfo. 

Restituirú:lo· autOgrafas de prQ/etos de lei 
sancionados: 

N' 95/89-DF (n' 84/89, na origem), de 29 
de setembro últimoL relativa ao Projeto de Lei 
do DF n9 45, de 1989, que autOriza o Poder 
Executiyo _a_ abrir crédito_$ adicionais até o limi· 
te de NCz$ L5S.:843.000,00 (cento e cinqUenta 
e- oito milhões, oltocentos e quarenta e três 
mü cruzados novos) e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 44, 
de 26 de setembro de 1989). 

N• 96/89-DF- (n•85/89, na oli9em);de 29 
de setembro último, relativa ao Projeto de lei 
do DF n9 35, de 1989, que altera denomi
nações de unidades orgânicas da Secretaria 
de Segurança Pública do Distrito Federal e 
dá outras prOVidências. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 45, 
de 29 de setembro de 1989). 

Ofício 
Do Sr. 1"' Secretário da Câmara dos De

putados, encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos dos seguintes projetas: 

P~OJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•40,DE 1989 

(N• 919/88, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Disp6e_sobre o apoio às pessoas po.tta
doras de deficiência, sua integração so
cial, sobre a Coordenador/a Nacional para 
Integração da PeSS08 Portadora de Deli· 
ciência (Carde), instituí a -tUtela jurísdi
clonal de interesses coletivos ou difusos 
dessas pessoas. dlsdplína a atuação do 
Ministédo Público, define crimes, e d§ ou
tras provfdênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 9 Ficam estabele<::idas normas ge

rais que asseguram o pleno exerdcio dos direi
tos índividuais e sedais das peSsoas porta
doras de deficiência, e sua efetiva integração 
social, nos termos desta lei. 

§ 19 _Na aplica.ç:ão e lnterpreta.ç:ão desta 
lei, séão considerados os valores básicos da 
igualdade de tratamento e oportunidade, da 
justiça soda!, do respeito à dignidade da pes
soa humana, do bem-estar, e outros, indica
dos na Constituição ou justificados pelos prin-
clpfos gerais de direito. _ 

§ 2~ As normas desta lei visam garantir 
às pess_oas portadoras de deficiência as ações 
governamentais necessárias ao seu cumpri
mento e das demais disposições constitucio
nais e legais que lhes concernem, afastadas 
as discriminações e os preconceitos de qual· 
quer espécie, e entendida a matéria como 
obrigação nacional a cargo do Poder Públi~o 
e ela sociedade. 

Art 2q A.J:; Poder Públitc e-se-us--órg:ãoo 
cabe ass_egurar às pessoas portadoras de defi~ 
ciência o pleno exercício de seus direitos bási~ 
cos, indusive dos direitos à educação, à saúde, 
ao trabalho, ao late-r, à Previdência Social, ao 
arnParo à infância e à maternidade, e de outros 
que deCorrentes da ConStítUiÇZio e -das lelS, 
propiciem seu bem~estar pessoal, social e eco~ 
n6mico. 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido 
no caput deste artigo, os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta devem dls~ 
pensar, no âmbito de sua competência e final i· 
da de, aos assuntos objeto desta lei, tratamento 
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, 
sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

l-na área da educação: 
_ a) a inclusão, no sistema educacional, da 

Educação Especial como modalidade educa~ 
tiva que abranja a educação precoce, a pré-es
colar, as de 1, e 29 graus, a supletiva, a habili· 
tação e reabilitação profissionais, com currícu
los, etapas e exigências de diplomação pró
prios; 

b) a inserção, no referido sistema educa
cional, das escolas especiais, privadas e pú
blicas; 
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c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educa
ção Especial em estabelecimentos públicos 
de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de progra
mas de Educação Especial a nível pré-escolar 
e escolar, em unidades hospitalares e congé
neres nas quais estejam internados, por prazo 
igual ou superior a 1 (um) ano, educandos 
portadores de deficiênda; · 

e) o acesso de alunos portadores de defi
ciência aos benefícios conferidos aos demais 
educandos, inclusive material escolar, meren
da escolar e bolsas de estudo; 

f) a matrícula compulsória em cursos regu
lares de estabelecimentos públicos e particu
lares de pessoas portadoras de deficiência ca
pazes de se integrarem no sistema regular de 
ensino; 
n- na área da saúde: 
a) a promoção de ações preventivas, como 

as referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanha
mento da gravidez, do parto e do puerpêrio, 
à nutrição da muJher e da criança, à identifi
cação e ao controle da gestante e do feto 
de alto risco, à imunização, às· doenças do 
metabolismo e seu diagnóstico e ao encami
nhamento precose de outras doenças causa
doras de deficiência; 

b) o desenvolvimento de programas espe
ciais de prevenção de acidentes do trabalho 
e de trânsito, e de tratamento adequado a suas 
vítimaS; 

c) a criação de uma rede de serviços espe
cializados em reabilitação e habilitação; 

d) a garantia de acesso das pessoas porta
doras de deficiência aos estabelecimentos de 
saúde públicos e privados, e de seu adequado 
tratamento neles, sob normas técnicas e pa
drões de conduta apropriados; 

e) a garantia de atendimento domiciliar de 
saúde ao deficiente grave não internado; 

f) o desenvolvimento de programas de saú
de voltados para as pessoas portadoras de 
defictência, desenvolvidos com a participação 
da sociedade e que lhes ensejem a integração 
social; 

81- na área da formação profissional e do 
trabalho: -' 

a) o apoio governamental à formação pro
fissional, à orientação profissionaJ, e a garantia 
de acesso aos serviços concernentes, inclusive 
aos cursos regulares voltados à formação pro
fissional; 

b) o empenho do Poder Público quanto ao 
surgimento e à manutenção de empregos, in
clusive de tempo parcial, destinados às pes
soas portadoras de deficiência que não te
nham acesso aos empregos comuns; 

c) a promoção de ações eficazes que propi
ciem a inserção, nos setores público e privado, 
de pessoas portadoras de deficiência; 

d) a adoção de legislação especffica que 
discipline a reserva de mercado de trabalho, 
em favor das pessoas portadoras de deficiên
cia, nas entidades da Administração Pública 
e do setor privado, e que regulamente a orga
nização de oficinas e congêneres integradas 

ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, 
das pessoas portadoras de deficiência; _ 

IV- na área de recursos humanos: 
a) a formação de professores de nível mé

dio para a Educaçllo Especial, de técnicos 
de nível médio especializados na habmtação 
e reabilitação, e de instrutores para formação 
profissional; 

b) a formação e qualificação de recursos 
humanos que, nas diversas áreas de conheci
mento, lndusive de nível superior, atendam 
à demanda e às necessidades reais das pes
soas portadoras de deficiência; 

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvol
vimento tecnológico em todas as áreas do 
conhecimento relacionadas com a pessoa 
portadora de deficiência; 
V- na área das edificações: 
a) a adoção e a efetiva execução de nonnas 

que garantam a funcione~lidade das edifica
ções e vias públicas, que evitem ou removam 
os óbices às pessoas portadoras de deficiên
cia, permitam o acesso destas a edifícios, a 
logradouros e a meios de transporte. 

Art 3" As ações civis públicas destinadas 
à proteção de interesses coletivos ou difusos 
das pessoas portadoras de deficiência pode
rão ser propostas pelo Ministério Público, pela 
União, Estados, Munidpios e Distrito FederaJ; 
por ass_oCJação constitufda há mais de 1 (um) 
ano, nos termosda lei civil, autarquia, empresa 
pública, fundação ou sociedade de economia 
mista que inclua, entre suas finalidades institu
cionais, a proteção das pessoas portadoras 
de deficiência. 

§ 19 Parei inSiruir a -iniciaJ, o interessado 
pciderá requerér às autOridades competentes 
as certidões e informações que julgar neces
sárias. 

§ 29 As certidões e infÕfffiações a que se 
refere o parágrafo anterior deverão ser forne
cidas dentro de 15- (quinze) dias da entrega, 
sob recibo, dos respeçtivos requerimentos, e 
só poderão ser utilizadas t:)ara a instrução da 
ação-civil. 

§ 39 Somente nos casos em que o inte
resse público, devid~mente justificado, impu
ser sigilo, poderá ser negada certidão ou Infor
mação. 

§ 4? Ocorrendo a hipótese do parágrafo 
anterior, a ação poderá ser proposta desacom
panhada das certidões ou informaçõ_es nega
das, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos 
~do indeferimento, e, salvo quando se tratar 
de razão de segurança nacional, requisitar 
wnas e outras; feita a requisição, o processo 
correrá em segredo de justiça, qt,~e cessará 
com o trânsito em julgaclo da sentença. 

§ 5" Fica facultado aos demals legitima
dos ativos habilitarem-se como litisconsortes -
nas ações propostas por qualquer deles. 

§ 6~ Em caso de desistência Ou abando
no da ação, qualquer dos cc-legitimados pode 
assumli ã titularidade ativa. 

Art. 4o A sentença terá eficácia de coisa 
julgada oponível erga omnes, exceto no caso 
de haver sido a açào julgada improcedente 
por deficiência de prova, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra 

àção com idêntico fundamento, valendo-se de 
nova prova. 

§ 19 A sentença que ç:oncluir pela carên
cia ou pela improcedência da ação fica sujeita 
ao duplo grau de jurísdição, não prod~ind() 
efeito senâÇl depois de confirmada pelo tribu
nal. 

§ 29 Das senterlças e decisões proferidas 
contra o autor da ação e suscetíveis de recur
so, poderá recorrer qualquer legitimado ativo, 
inclusive o Ministério Público. 

Art 5" O Ministério Público intervirá obri
gatoriamente nas ações públicas, coletivas ou 
individuais, em que se discutam interess_es re-
lacionados a ~eficiência das pessoas. _ 

Art. 69 O foünistério Público poderá instau
rar, sob sua presidência, inquérito civil, ou re
quisitar, de qualquer pessoa f"tSica ou jurídicll. 
pública ou particular, certidões, informações, 
exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
não inferior a 10 (dez) dias úteis. _ _ 

§ 19 Esgotadas s diligências, caso se con
ve_flça o órglio do Ministério Público da inexis
tência de elementos para a propositura de 
açâo civil, promoverá fundamentadamente o 
arquivamento do inquérito civil ou das peças 
informativas. Neste caso, deverá remeter a ree
:xame os autos ou as respectivas peças, em 
3 (três) dias, ao Conselho Superior do Minis
tério Público, que os examinará, deliberando 
a respeito, conforme dispuser seu Regimento. 

§ 201 Se a promoção do arquivamento for 
reformada, o Conselho Superior do Ministério 
Público designará desde logo outro órgão do 
Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

Art. 7o Aplicam-se à ação civil pública pre
vista nesta lei, no que couber, os dispositivos 
da lei n9 7.347, de24 de julho de 1985. 

Art & Constitui _crime punível com reclu
são de 1 (um) .:;3_ 4 (_quatro) anos, e multa: 

1-recusar, suspender, procrastinar, cance
lar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição 
de aluno em estabelecimento de ensino de 
qualquer curso bu-·grau, pUblico ou privado, 
por motivos derivados da deficiência que por• 
ta· 

IT-obstar, sem justa causa, o acesso de 
alguém a qualquer cargo público, por motivos 
derivados de sua deficiência; 

III- negar, sem justa causa, a alguém, por 
motivos derivados de sua deficiência, empre
go ou trabalho; 

lV-recusar, retardar ou dificultar interna
ç!o ou deiXar de prestar assistência médico

. hospitalar e ambulatorial, quando posslvel, a 
pessoa portadora de deficiência; 

V -deixar de cumprir, retardar ou frustrar, 
_sem justo motivo, a execução de ordem judi
cial expedida na ação civil a que alude esta 
lei; 

VI- recusar, retardar ou omitir dados técni
cos indispensáveis à propositura da ação cM! 
objeto desta lei, quando requisitados pelo Mi
nistério Público. 

Art. 99 A Administração Pública Federal 
conferirá aos assuil.tos relatiVOs às pessoas 
portadoras de deficiência tratamento prioritá
rio e apropriado, para que lhes seja efetiva
mente ensejado o pleno exercido de seus di-
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reitos individuais e sociais. bem como sua 
completa integração social. 

§ 19 Os assuntos a que alude este artigo 
serão objeto de ação, coordenada e integrada, 
dos órgãos da Administração Pública Federal, 
e incluir-se-ão em Política Nacional para a Inte
gração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
na qual estejam compreendidos planos, pro
gramas e projetas sujeitos a prazos e objetivos 
determinados. 

§ 2~> Ter-se-ão com::> Integrantes da Ad
minístração Pública Federal, para os fins desta 
lei, além dos órgãos públlcos, das autarquias, 
das empresas-públicas e s_ociedades de eco
nomia mista, as (espectivas subsidiárias e as 
fundações públicas. 

Art. 1 O. A coordenação superior dos as-
suntos, ações governamentais e medidas, re
ferentes às pessoas portadoras de deficiência, 
incumbirá a órgão subordina"do à Presidência 
da República, dotado de autonomia adminis
trativa e financeira, ao qual serão destinados 
recursos orçamentários específicos. 

Parágrafo único~ À autoridade encarrega
da da coordenação superior mencionada no 
caput deste artigo caberá, principalmente, pro
por ao Presidente da República a Política Na
clonai para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, seus planos, programas e pro
jetas e cumprir as instruções superiores que 
lhes digam respeito, com a cooperação dos 
demais órgãos da Administração Pública Fe
deral. 

Art. 11. Fica reestruturada, como órgão -
autónomo, nos termos do artigo anterior, a 
Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência - Carde. 

§ 19 A Carde será dirigida por 1 (um) 
Coordenador, com prerrogativas de Ministro 
de Estado, nomeado dentre pessoas com ex
periência no trato dos assuntos sociais e ati
nentes às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 29 O Coordenador contará cOm 3 (três) 
Coordenadores-Acljuntos, 4 (quatro) Coorde
nadores de Programa e 8_ (oito) Assessores, 
nomeados em comissão, sob indicação do 
titular da Carde. 

§ 39 A Carde terá, tani.bén1-, servidores ti
tulares de Funções de Assessoramento Supe
rior (FAS) e outros requisitados a órgãos e 
entidades da Administração Federal. 

§ 49 ACordepoderácontratar,portempo 
ou tarefa determinados, especialistas para 
atender necessidade temporária de excepcio
nal interesse público. 

Art. 12. Compete à Carde: 
1-coordenar as ações governamentais e 

medidas que se refiram às pessoas portadoras 
de deficiência; 
n- elaborar os planos, programas e proje

tas subsumidos na Política Nacional para a 
Integração de Pessoa Portadora de Defidên
cia, bem como propor as providências neces
sárias a sua completa implantação e seu ade
quado desenvolvimento, inclusive as pertinen
tes a recursos e· as de caráter legislativo; 

m -acompanhar e orientar a execuç~o. pe· 
la Administração PúbHca Federal, dos planos.. 
programas e projetas mencionados no inciso 
anterior; 

IV- manifestar-se sobre a adequação à Po
lítica Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência dos projetas federais 
a ela conexos, antes da liberação dos recursos 
respectivos; 

V- manter, com os Estados1 Municípios, 
TerritórioS, o-Distrito Federal, e o Ministério 
Público, estreito relacionamento, objetivando 
a concorrência de ações destinadas à integra
ção soda! das pessoas portadoras de defi-
ciência; _ 

VI- provocar a iniciativa do Ministério Pú
blico, ministrando-lhe informações sobre fatos 
que constituam objeto da ação civil de que 
trata esta lei, e indicando-lhe os elementos 
de convicção; 

VIl- emitir opinião sobre os acordos, con
tratos _ou convênios fumados pelos demais 
ór9"ãos da Administração Pública federal, no 
âmbito da Política Nacional para a Integração 
da Pessoa PortadQra de Deficiência; 

VIII- promover e incentivar a divulgação 
e o debate das questões concernentes à pes
soa portadora de deficiência, viSando à c_ons
cientização da sociedade. 

Parágrafo único. Na elaboração dos pla
nos, programas e projetas a seu cargo, deverá 
a Carde recolher, sempre que possível, a opi
nião das pessoas e entidades interessadas, 
bem como considerar a necessidade de efeti
vo apoio aos entes particulares voltados para 
a integração social das pessoas portadoras 
de deficiência. 

Art. 13. A Carde contará com o assesso
ramento 4e órgãO CÕiegiado, o Conselho Con
sultivo da CóOrdenadoria Nacional para Inte
gração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

§ 19 A composição e o funcionamento_ do 
Conselho Consultivo da Carde serãO discipli
nados em ato do Poder Executivo. Incluir-se
ão no Conselho representantes de órgãos e 
de organizações ligados aos assuntos perti
nentes à pessoa portadora de deficiência, bem 
como representante do Ministério Público fe
deral. 

§ 29 Cóinpete ãO-Conselho Consultivo: 
1-opinai' sobre o desenvolvimento-da Polí

tica Nacional para Integração da Pessoa Porta
dora d~ Deficiência; 

11-apreSentar sugestõeS pa"ra o encami
nhamento dessa politica; 

III- responder a consultas formuladas pela 
Carde. 

§ 3 9 O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente 1 (uma) vez por trimestre e, 
extraordinariamente, por iniciativa de 1/3 (um 
terço) de seus mêmbros, mediante manifes
tação escrita, com antecedência de 10 (dez) 
dias, e _deliberará por maioria de votos dos 
conselheiros presentes. 

§ 49 Os integrantes do Conselho não per
ceberão qualquer vantagem pecuniária, salvo 
as de seus cargos de origem, sendo conside
rados de relevância pública os seus serviçOs. 

§ 59 As despesas de locomoção e hospe
dagem dos conselheiros, quando necessárias, 
serão asseguradas pela Carde. 

Art. 14. lncluirMse-ão, na tabela perma
nente da Presidência da República: 

l-no Grupo-Direção e Assessoramento 
Superior, as funções de confiança de Coorde
nador da Carde, Código L T -DASM 1 O 1.6, 3 
(três) de Coordenador-Adjunto, Código LT
DASM101.4; 4 (<Juatro) de Coordenador de 
Programa, Código LT-DAS-101.3, e 8 (oito) 
de Assessor, Código LT-DAS-1 02.2; e ·7_(s-ete) 
de Chefe de Serviço, Código LTMDAS-101.~; 

II- no Grupo-Direção e Assistência Inter
mediária, 1 O (dez) funções de Assistente, Códi
go DAI.ll2.3 (NS) e I (urna) de Secre~rio 
Administrativo, Código DAI.111.3 (NS). 

Art. 15. Para atendimento e fiel cumpri
mento do que dispõe esta lei, será reestru
turada a Secreta_ria de Educação EspEii:ial do 
Ministérío da Educação, e serão instituídos, 
no Ministério do Trabalho, no Ministério da 
Saúde e no Ministério da Previdência e Assis
tência Social, órgãos encarregados da coorde
nação setorial dos assuntos concernentes às 
pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 16. O POder Executivo adotará, nos 
60 (sessenta) dias posteriores à vigência desta 
lei, as providências necessárias à reestrutu
ração e ao regular funcionamento da Carde, 
como aquelas decorrentes do artigo anterior. 

Art. 17. Serão incluídas no_ censo demo
gráfico de 1990, e nas subseqüentes questões 
concernentes à problemática da pessoa porta
dora de deficiêhcia, objetivando o conheci
mento atualizado do número de pessoas por
tadoras de deficiência no Pais. 

Art. 18. Os órgãos federais desenvolve
rão, no prazo de 12 (doze) meses contados 
da pubUcaçã0 desta lei, as ações necessárias 
à efetiva implantação das medidas indicadas 
no art. 21 desta lei. 

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 20. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N' 379, DE 1988 

Execelentissimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art 51 da Constituição, te
nho honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição çle Motivos do Senhor Ministro de Es
tado da Habitação e do Bem-Estar Social e 
do Senhor Consultor-Geral da República, o 
anexo projeto de lei que "dispõe sobre o ap-oio 
às pessoas portadoras de deficiência, sua inte
gração soCial, sobre a C:oordenadoria Nado· 
na! para Integração dá Pessoa Portadora de 
Defcüência (Carde}; inStit.ura tutelajurisidido
nal de interesses coletivos ou difusos dessas 
pesso~s. disclpfina a atuação do Ministério Pú
blico define çrlmes, e dá outrl!S providências." 

Brasília, 15 de setembro de 1988. -José 
Samey. 

EXPOSJÇÃO DEMOTIVOS N•41, DE 14 
DE SETEMBRO DE 1988, DO SENHOR 
MlNISlRQ DE ESTADO DA HABITAÇÃO 
E DO BEM-ESTAR SOCIAL E DO SE
NHOR CONSULTOR-GERAL DA REPÚ
BUCA. 
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Excelentissimo Senhor PreSidente da Repú
blica: 

A solidariedade social é de todos para com 
todos, porque iguais em direitos. Preexiste ao 
Estado~ A civilização de nossos dias, que var
reu da cultura política as discriminações es.. 
partanas, não vê, nem admite, difere'nças pela 
eficiência ou deficiência física do ser humano, 
precisamente porque se reconciliou com as 
leis mais antigas, as Jejs imemoriais e não es
critas, mas inquebrantáveis, que remontam à 
origem da criação do homem. Não pode haver 
cliferença entre os homens porque da mesma 
essência os fez o direito natura[ Assim, não 
haverá diferença entre o Estado e o direito 
dos homens, porque aquele é criatura e estes 
são os criadores. Deve, pois, o Estado, corrigir 
imediatamente todas as distorções que levem 
à sonegação de oportunidades entre os hoM 
mens, porque tem o dever de agir de acordo 
com seu princípio eSSeridal, isto é, a origem, 
hwnana, e transformar em regra de direito 
as aspirações coletivas, porque o próprio Esta· 
do foi uma delas e não pode descurar~se _das 
outras. 

2. Em hosso Pais, Senhor PreSidente, cer· 
ca de dez por cento dos seus cento e trinta 
milhões de habitantes são, de alguma ma
neira, portadores de deficiências. E vê-se gran
de parte desses treze milhões de pessoas pri
vada dos seus direitos_ políticos e sociais. por
que não se lhes tem garantido o atendimento 
de suas necessidades peculiares, quais as rela~ 
tivas à educação, à saúde, e ao trabalho. 

3. Apesar das dificuldades, que impedem 
a realização de um diagnóstico profundo do 
problema, podemos apontar alguns aspectos 
da sua realidade, tais como: inexistência de 
sistema nacional que promova a prevenção 
de deficiências; atendimento=apenas de pe
quena, reduzida, parcela da população porta
dora de deficiência quanto_ à educação, saúde, 
previdência, assistência saciai e trabalho; con
centração dos poucos recursos e mecanismos 
de atendimento nos principais centros urba~ 
nos; ausência de integração profissional e so
da! da pessoa portadora_de _deficiência; carên
cia de profissionais habilitados, em número 
bastante, para o atendimento dessas pessoas; 
falta de integração entre as várias ações gover
namentais que tratam da situação-problema 
em tela 

4. Frise-se, ademais, _que: sessenta por 
cento dos casos de deficiência visual, quarenta 
por cento dos tasos de deficiência mental, 
como relevante número daqueles de deficiên
cia auditiva e física, poderiam ser evitados me
diante diversas medidas preventivas, de ado
ção possível, agora, no País; oferecida a educa
ção adequada, os portadores de deficiência 
poderão alcançar terminalidade em seu pro
cesso educativo tomando-se, assim, viável sua 
integração profissional; os portadores de defi
ciência podem, e devem integrar-se no siste
ma produtivo, em primeiro passo_ para sua 
integração na sociedade; tals pessoas têm, co
mo as demais, clireito à saúde, nãO só nos 
asp_ectos gerais mas, principalmente naqueles 
que lhes são peculiares; a elas devem, e po-

dem, ser estendidos os direitos preVidenciários 
e sociais. 
-- 5. Os referidos prindptos -e aspectos, Se
nhor Presidente, tem-nos_ Vossa Excelência 
presentes, em seu esp1rito de homem público, 
e de cidadão. Há elevada e firme _intenção de 
que o governo federal lide"re mobilização cole
tiva destiriada a fazer respeitar os primeiros, 
examinar_ e deslindar os últimos, preliminar
mente institui-se ufn Comitê, enc<)rregado de 
inicial análise da problemática em foco; de
pois, criou-se a Coordenadoria para Integra
ção da Pessoa Deficiente - CorOe, situada, 
hoje, na estrutura básica do Ministério da Habi
taÇão _e do Bem~Estar 89_ç_ia1-:- -MBES. _ 

6. ~Ness_e COJ_ltexto, enCarta-se o projeto de 
lei ora trazido à alta considefação de Vossa 
Excelência, fortemente moti':'ado pelos princí
pios superiores que inspiraram a Emenda 
Thales Ramalho. Nele, Senhor Presidente, es
tão: regras gerais, concernentes ao assegura
menta do pleno exercido dos direitos indivi
duais e sodais da pessoa portadora de defi
ciência; ~lenco de medidas que devem _ser 
viabilizadas_ pelo Poder Público, ao fito de tal 
asseguramento; normas pertinentes à ação ci
vil pública destinada à proteção de interesses 
coletivos ou difusos das pessoas portadoras 
de deficiência; dlsposição de caráter penal; 
nonnas especificamente voltadas à Adminis
tração Pública Federal. 

7. Tocantemente à ação ciVJl realçada, va
le dizer que, pelos dispostivos, do projeto a 
ela respeitantes, encontrarão integral defesa 
em juízo Os chamados "interesses coletivos" 
e oS "íntfiresses difusos" --de que cuida a 
mais recente doutrina no campo do Direito 
Processual Civil -quando relacionados com 
a pr()teção das pessoas deficientes. Como se 
sabe, trata-se de interesses _meta~individuais 
em que a solução tradicional da legitimação 
ordinária no mais das vezes impede que o 
Poder Judiciário conheça das lesões a interes
ses coletivos ou -difusos; é mister buscar na 
legitimação extrãõrcünária o acesso à jurisdi
ção, como se fez na_ recente Lei n9 7.347, de 
24 de julho de 1985. a cui_dar da Proteçãa 
a interesses difusos relacionados com o me(o 
ambiente, o consumidor e. o patrimônio cultu· 
ral. Nel~_,.-~uscou inspiração o projeto, no qual, 
frise-se, assegurado ao Ministério Público, na 
defesa dos deficientes, o mesmo relevante pa
pel que já lhe conferem as leis vigentes no 
que diz respeito à proteção de outras formas 
de interesse público, não só no papel ativo 
(na j:>romoÇãb -da-ação ciVJl de defesa de inte· 
resses coletivos ou difusos relacionados às 
pessoas deficientes), como no papel interven
tiva (nas açõeS propostas por terceiros, em 
que se discutam interesses reladonados com 
a deficiência das pessoas), aprdveitai'ldo-se, 
assim, o potencial institucional na luta contra 
qualquer forma de discriminação às pessoas 
portadoras de deficiência. -

R De outro lado, a anserção, no projeto, 
de cUsposições penais, a tipificarem condutas 
que signifiquem violação à letra e ao espírito 
de comandos nele postos, mira não só a pre· 
venir, mas a ensejar a efetiva punição a ta!s 
violações. 

9. Relativa e especialmente à Administra
ção Pública Federal (como ali definida), o pro· 

- jeto, ademais de reiterar disposições do Decre~ 
to n9 93.481, de 1986, instituidor da Carde, 
prevê a reestruturação desta, disciplina-lhe _a 
competência, cura de seu Conselho ConsUl
tivO; comanda ·a reestrUturação de outros ór
gãos, de ação setorial no tema; ordena a inclu
são, no censo demográfico de 1990, e nos 
subseqüentes, de qüestões atinentes à proble· 
mática das pessoas portadoras de deficiên
cias, visando ao conhecimento atualizado do 
número dessas pessoas. 

Em sfntese, Senhor Presidente, o projeto 
ora submetido _ao seu elevadQ descortino, fru. 
to, em grande parte, da experj_ência vivida pela 
Carde desde sua criação até hoje; não exaure, 
n.ão pretende nem poderia exaurir. Os recla· 
mos da matéria dele objeto, mas almeja ser, 
norteado pelo princípio da igualdade, mais ~m 
passo, significativo, de seu governo, no trato 
dos assuntos relativos às pessoas portadoras 
de defTciência. 

Ao ensejo, renovamos a Voss_a Excelência 
protestos de elevada estima e distinta conside
ração.- Luiz Humberto Prlsco Wana, Ministro 
de Estado da Habitação e do Bem-Estar Sódal 
- Saulo Ramos, Consultor-Geral da Repú~ 
blica. 

LEO/S1AÇ)!O OTALM 

LEI N'7.347, 
DE 24 DE JULHO DE 1985 

Dlscíplina a ação civil pública de res~ 
ponsabilidade por danos calfsados ao 
meio ambiente, no consumidor, a bens 
e direitos de valor artfstic-o, estéb'co, histó
rico, tr.Jrfstico e palsagfstico (vetado), e dá 
outras providências. 

O -Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional deCreta e eu sanciono 
a seguinte lei: -

Art 19 Regem~se pelas disposições desta 
lei, sem prejuízo da_ aç_ão popular, as ações 
de- responsabilidade por danos causados: 

1-ao melo ambiente; 
ti- ao consumidor; 
III- a bens e-direitos de valor artfstico, esté

tico, histórico, turístico _e paisagístico; 
IV- (Vetado). 
Art. 29 As açõeS previstas nesta lei serão 

propostas no foro do lo_cal onde ocorrer o 
dano, cujo juízo terá .competência funcional 
para processar e julgar a ca_usa. 

Art. 3"' A ação dvfl poderá ter por objeto 
a condenação em dinheiro ou o cumprimento 
d~ obrigação de fazer ou não fazer. 

Art. 4 9 Poderá ser ajuizada ação cautelar_ 
para os fins desta lei, objetivando, _inclusive, 
evitar o dano ao meio ambiente, ao consu· 
midor, aos bens e direitos de valor artistico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico (ve
tado). 

Art 59 A ação principal e a cautelar pode
rão ser propostas pelo Ministério público, pela 
União, pelos Estados e Municiplo. Poderão 
também ser propostas p_or autarquia, empresa 
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pública, fundação, sociedade de economia 
mista ou por associação que: 
I- esteja constituída há pelo menos um 

ano, nos termos da lei civil; 
n- inclua, entre suas fmalídades institucio

nais, a proteção ao meio ambiente, ao consu
midor ao patr!mônio artístico, estético, histó
rico, turístico e paisagístico (vetado). 

§ 1 '? O Ministério Público, se não intervier 
no processo como parte, atuará obrigatõria
mente corno fiscal da lei. 

§ 29 Fica facultado ao poder público e a 
outras associações legitimadas nos tennos 
deste artigo habilitar-se como litisconsort~·de 
qua1quer das partes. _ 

§ 39 Em caso de desistência ou abando
no da ação por associação legitimada, o MiniS
tério Público assumirá a titularidade ativa 

Art. 6° _Qualquer pessoa poderá e o servi
dor público deverá provocar a iniciativa do 
Ministério Público, mlnfstraildo-lhe informa
ções _sobre fatos que constituam objeto da 
ação civi} e indicando-lhe os elementos de 
convicção. 

Art. 7~ Se, no exercido de suas funções, 
os juízes e_ tribunais ti:Verem conhecimento de 
fatos que possam ensejar a propositura da 
ação civil, remeterão peças ao Ministério Públi
co para as providêndas cabtveis. 

Art. ao Para instruir a inicial, o interessado 
poderá requerer às autoridades competentes 
as certidões e informações que julgar neces
sárias, a serem fornecidas no prazo de 15 
(quinze) dias. 

§ }9 O Ministério Público poderá instau
rar, sob sua presidência, "ihquérito civil, ou re
quisitar, de qualquer organismos público ou_ 
particular, certidões, informações, exames ou 
perícias, no prazo que assinalar, o qual não 
poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteiS. 

§ 2~' Somente nos casos em que a lei im
puser sigilo, poderá ser negada certidão ou 
informação, hip6tese em que a ação poderá 
ser proposta desacompanhada daqueles do
cumentos, cabendo ao juiz requistá-los. 

Art. 9~ Se o 6fgão do Mli1Tstérío Público, 
esgotadas todas as diligências, se convencer 
da inexistência de fundamento para a propo
situra da ação civil, promoverá o arquivamento 
dos autos do inquérito civil ou das peças infor
mativas, fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1 ~ Os ãUtos do inquérito civll ou das 
peças de informação arquivadas serão reme
tidos, sob pena de se incorrer em falta grave, 
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior 
do Ministério Público. 

§ 29 Até que, em sessão do Conselho Su
perior do MiniStério Público, seja homologada 
ou rejeitada a promoçáo de arquivamento, po
derão as associações legitimadas apresentar 
I'8ZÕes escritas ou documentos, que serão jun
tados aos autos do fnquérito ou anexados às 
peças de informação, 

§ 3~ A promoção --de arquivamento_ será 
submetida a exame e deliberação do Conselho 
Superior do Ministério Público, conforme dis
puser o seu Regimento. 

§ 49 Deixando o Çoriselho Superloi de 
homologar a promoçãq de arquivamento, de. 

signará, desde logo, outro órgão do Ministério 
Público para o ajuizamento da ação. 

Art 10. CofiStitui"Cf~e. punido cqm pe
na d~ redusão de 1 (um) a 3_ (três) anos, 
mais muli<> de 16 (dez) ~ 1.060 (um m~) Obri
gações ReaJustáveis do T escuro Nacional -
ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão 
de dados técnicos indíSPensávets à proposi
tura da_ ação civiJ, quando requisitados pelo 
Ministério Público. 

Art. 11. Nação a que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o juiz determinará o cumprimento da 
prestação da atividade devida ou a cessação 
da atividade nociva, sob pena de execução 
específica, ou de cominaçãO de muha diária, 
se estl for suficiente ou compativel, indepen
dentemente de requerimento do autor. 

Art. 12. Po.derá o juiz conceder mandado 
liminar, com oll sem justificação prévia, em 
decisão sujeita a agravo. 

§ 1~ ~Arequerimentodepessoajurídicade 
direito público interessada, e para evitar grave 
l_e~9 à ordem, à saú_de, _à segurança e à eco
nomia pública, poderá o. Presidente do Tribu
nal a que competir o conhecimento do respec
tivo recurso suspender a execução da liminar, 
~m decisllo fundamentada, da qual caberá 
agravo para uma d~fs-tu~ma? julgadoras, no 
prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação 
do ato. 

§ .2" A multa cominada liminarmente s6 
_será exigível do réu após ao trânsito em julga
do da decisão favorável ao autor, mas será 
devida desde o dia em que se houver confrgu~ 
!:_ado o descumpriment9. 

Arl 13. Havendo condenação em dinhei
ro,-a inden~C!.ção pelo dano causado reverterá 
a um fundo ger1do por um Conselho Federal 
ou por ~conselho Estaduais de que participa
rão necessariamente o Ministério Público e re
preSentantes da comunidade, sendo seus re
cursos destinados à reconstituição dos bens 
lesados. 

Pa-i"á9rafo único. Enquanto o fundo não 
fói regulamentado, o dinheiro ficará deposi
tado em estabelecimento _oficial de crédito, 
em con~ com cofi'eç!o mo11_efária. 
-~· 14. _b juiz poderá conferir efeito sus

pe_~siv9 aos recursos, para evitar dano irrepa-
rável à parte. -

Art. 15. Decorridos fiO (Sessenta) dia do 
trânsito em julgado da sentença condenatória, 
sem que a associaç~o autora lhe promova 
a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público. 

Ati 1 õ. A sentença civil fará coisa julgada 
erga omnes, _exceto se_ a ação for julgada im
procedente por deficiência de provas, hipótese 
em que qualquer legitimado poderá intentar 
outra ação com idêntico fundamento, vaJen
do-se _de nova prova. 

Art. 17. O -juiz condenará a associação 
autora a pagar ao réu os honorários advoca
tidos arbitrados na çonformidade do § 4o do 
art. 20 da Lei n" 5.869, de 1 i de janeiro de 
l Sl73 - Código de. Processo dvil, quando 
reConhecer que a pretensão é manifestamente 
infundada. 

Parágrafo único. Em caSO de iitigânC!a de 
má fé, a associaÇão autora e os dire1:ores res
ponsáveis pela propositura da ação serão soli
dariamente condenados _ao décuplo das cus
tas, sem prejuízo da responsabilidade por per
das e danos. 

Art.- 18. Nas aÇões -de que--trata esta lei 
não haverá acliantamento_ de custas, emolu
mentos, honorários perídais e quaisquer ou
tras despesas. 

Art. 19. APliCa-se à aç:ão civil pública, pre
vista nesta lei, 6 C6digo de' Processo Qvil, 
aprovado pela Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro _ 
de 1973, naquilo em que nãd contarie suas 
_.disposições. 

Art. 20c O fundo de que trata o art. 13 
desta lei será regulamentado pelo Poder Exe
cutivo no prazo de 90 _(noventa) dias. 

Art 21. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

- Art. 22. _Revogam-se as disposições em 
contrário. 
- Brasília, 24 de julho de 1985; 1641 da Inde
pendência e 979 d~ República. - JOSJ! SAR
NEY- Fernando Lyra. 

(À Comissão de A$Stmtas Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N•41,DE 1989 

(N~ 1.454/89, na Casa de origem) 
_(De iniciativa do Tflbunal 

Superior do Trabalho) 

Altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da4'Região, cria cargos_ e dá outfas provf
dêndas. 

O Congresso Nadonal decretá: 
Art 1 ~ Fica alterada a composição do Tri

bunal Regional do Trabalho da 4" Região, o 
qual se comporá de 27 (vinte e sete) Juízes, 
sendo 17 (dezessete), Togados, vitalícios, e 
10 (dez} OassistaS; temporáriOs-. 

Art. 2~ _Para atender à composição a que 
se refere o artigo anterior, ficam criados os 
seguintes cargos e funções de Juiz: 
____::I- 3 (três) cargos de Juiz Togado, vita1ício, 
ã s-erem providos -em consonântia com o art. 
115 da ConstitUiÇão Federal; 

II -:-2 (duas) funções de Juiz OassiSta,-tém
pQrário, sendo uma para representante dos 
empregados e outra para representante dos 
empregadores. 

§ J9 Haverá 1 (um) suplente para cada 
Juiz Classista, temporário. 

§ 2~ Em face do aumento de sua compo
sição, fica o Tribunal acrescido de mais 1 
(uma) Turma. 

Art. 39 O provimento dos cargos ~ fun
ções de Juiz, preVistos no art. 29 desta lei, Obe
decerá ao que _a lei dispuser a respeito. 
- Art. 4" Ficam criados t>s cargos de Juiz 

Corregedor RegionaJ e de Vice-Corregedor Re
gional, a serem providos por Juízes Togados, 
_em escrutínio secreto, quando da eleição dos 
Presidente e Vice-Presklente do Tribunal. 

Parágrafo único. Se jâ houver o--cmritlo a 
eleição do Presidente e do Vice-PreSidente do 
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Tribunal para o biênio, o processo eletivo ocor
rerá 30 (trinia) dias após a promulgação desta 
lei e o mandato dos eleitos encerrar-se-á com 
o término da gestão dos demais dirigentes 
do Tribunal. 

Arl ~ Ficamcriados5(cinco)cargoselii. 
comissão de Assessor de Juiz, do Grupo Dire
ção e Assessoramento Superíor - Código 
DAS-102-, e 1 (um} de Secretário de Turma, 
Código DAS-1 02. 

§ ]9 Os cargos em comissão de Assessor 
de Juiz, privativos de Bacharel em Direito, se
rão preenchidos mediante livre indicação dos 
magistrados junto aos quais forem servir. 

§ 21' A -Çtassiflcação dos cargos de Dire
ção e Assessoramento Superior, na escaJa de 
rúveis do respectivo grupo, far-se-á por delibe
ração do Pleno do Tribunal, ob.$ervada a legis
lação vigente. 

Art. 6° A despesa decorrente da aplicação 
desta lei correrá por conta das dotações pró
prias da Justiça do Trabalho: 

Arl 7? Esta Lei_ entra -em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 89 Revogam-se -~-s disposições em 
contrário. 

ANEXO I 
{Lei ng, de de _!9 ) __ _ 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA -4» REGIÃO
CARGOS F.M _C.OMTSSÃO 

NÚME.RO CARGOS CÓDIGO 

05 
O! 

Assessor de Juiz 
Secretário dE> Turma 

TRT - 4i!. - DAS - 102 
mT - 4"i!. - DAS - 102 

O!.STST.GP,N• 409/66 
Em 19 de dezembro de 1988 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a V.~. para 

apreciação do CongresSo Naciona1, nos ter
mos do art. 96, inciso II, alínea a, da Constiw 
tuição Federal, a inclusa minuta_ de projeto 
de lei de iniciativa deste Tribunal Superior do 
Trabalho, que altera a composição e a organi
zação interna e cria os cargos que especifica, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Re
gião, com sede em Porto Alegre-RS, acom
panhado da respectiva justificativa. 

Ao ensejo, reitero a V. Ex" protestos de consi
deração e apreço. -Marcelo Pimentel, Minis
tro-Presidente do Tribunal Superlor do Tra
balho. 

Exmo.Sr. 
Doutor Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 

Excelentlssimo Senhor Presidente do Con
gresso Nacional, 

Tenho a augusta honra de submeter à eleva
da consideração dos membros do Poder Le
gislativo, com fulcro no art 96, inciso II, alínea 
a, da Constlluição Federal, a inclusa minuta 
de proposta de alteração da composição- e 
da organização interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da4•Região, c_om sede em Porto 
Alegre--RS, pelos fundamentos a seguir adu
zldos: 

I. CRIAÇÃO DE NOVA TURMA: 

Com o cres_cimento do número de causas 
oriundas de suas Juntas de Conciliação eJul· 
gamento, notadamente nos últimos 4 (quatro) 
anos (1984/8), aumentou consideravelmente, 
no período, em contrapartida, o total de pro
cessos que sobem, em grau de recurso, para 
o exame do Plenário e Turmas do 4' Tribunal 
Regional do Trãballi6. - --

Em 1986, cerca de setenta mil feitos recebe
ram solução nas citadas J.untas, ano em que 
o Tribunal conseguiu julgar, na fase recursal, 
aproximadamente, dezessete mil processos, 
o que aponta urh crescimento anual médio 
de 14,59% nos últimos 5 (cinco) anos. 

O número insuficiente de Juízes que com
põem aquela Corte tem sacrificado não só 
os jurisdidonados, que buscam o abrigo da 
Justiça Trabalhista, como os próprios ju1gado
res, em face do volume de processos a serem 
apreciados diuturnamente. 

Assim, para minorar esse problema, acele
rar o julgamento de tais causas e satisfazer 
as partes, que buscam, naJustiça da Trabalho, 
a solução de conflitos sociais, propõe-se a 
criaç_ão de mais 3 (três) c_argos de Juiz Togado 
e 2 (duas) funçõeS de Juiz Oassista, na forma 
do projeto em anexo, ensejandp a criação de 

- mais uma Turma jUnto àquela Corte regicinal, 
aumentando-se, desse modo, o total de seus 
Juízes, de 22 (vinte e dois) para 27 (vinte e 
sete), _quantitativo suficiente ao atendimento 
das pré-faladas demandas. 

LEG!SLAÇÁO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

..................... .. TíTULO IV ... --·--· 

Da Oigimização dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder Legís/ativo 

_,_,,_, ____ =~ 
SEÇÃOVIII 

Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃOIII 
Das Leis 

_, ___ ,., .............................. -,;.....--

Art. 64. À-diiÇussão e võf.aç~o dos proje
tos de lei de iniciativa do Presidente da Repú
blica, do Supremo Tribunal Federal e dos Tri
bunais Superiores terão inícío na Câmara dos 
Deputados. 

§ 19 -o Presidente da República poderá 
soUcitar urgência para apreciação de projetes 
de sua iniciativa. 

§ _49 Se, no caso do parágrafo anterior, 
a Cãrriara dos Deputados e o Senado Federal 
não se manifestarem, cada qual, sucessiva
mente, em até quarenta e cinco dias, sobre 
a proposição, será esta inclulda na ordem do 
dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos 
demais assuntos, para que se u1time a votação. 

§ 39 -A apreciação das emendas do Sena
do Federal pela Câmara dos Deputados_far
se-á no prazo -de dez dias, observado quanto 
ao mais o disposto no parágrafo anterior. 

§ 49 Os praias -do § 29 não correm nos 
periodos de recesso do Congresso Nacional, 
nem se aplicam aos projetos de código. 

_, ...... ~···-··· ..... : ......... ; ............... ; ............................ .-..... .. 
CAPITULO UI 

Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 96. Compete privati~amente: 

O-ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri
bunais Superiores e aos Tribunais de Justiça 
porpor ao Poder Legislativo respectivo, obser
vado o disposto no art. 169: 

a) a alteração do número de membros dos 
tribunais inferiores; 

... , ... _,_____ SEÇÃÕV ~~-·----.. ·--

Dos TribUnais e Juízes· do Tr!Jbalho 

................... --· ·-· _____ , .... - .... --
Art. 11.5. Os Tribunais Regionais do Tra

balho serão compostos de juízes nomeados -
pelo Presidente da República, sendo dois_ ter
ços de juízes togados vitalícios e Um.- -tei'Ç':o 
de juízes classistas temporários, observada, 
entre os juízes togados, a proporcionalidade 
estabelecida no art. 111, § 1 <?,L 

Parágrafo único. Os .magiStradO~ dO$ Tri~
bunais Regionais do Trabalho serão: 

I-juízes do trabalho, escolhidos por pro
moção, alternadamente, por antig_üidade e 
merecimento; 
lr- advogados e membros do Ministério 

Público do Trabalho, obedecidO o disposto 
no art. 94; _ 

III- dassistas indicados em listas tríplices 
pelas diretorias das _federações e dos sindi
catos com base territorial na região. 
............... _, __ , __ , __ , ___ ,_ 

LEI N9 6.904, 
DE30 DE ABRIL DE 1961 

Ntera a composição dos Tribunais Re
_gfonais do Trabalho que menciona, cria 

-cargos. e dá outras providências. 
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O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 19 Fica aJterada a composição dos 
Tribunais Regionais do Trabalho das 1 '• 2•, 
4~ e 5~ Regiões, nos termos seguintes: 

H-..o Tribunal Regional do Trabalho da 2' 
Região compor-se-á de 29 (vinte e nove) Jtú
zes, sendo 19 (dezenove) togados, vitalfcios, 
e lO.(dez) dassistas, l:emporários; 
.................. ,,,,, __ . _,, .. .........._..., __ . ·------· 

Art 5"' O Tribunal Regional do Trabalho 
da 2• Região elegerá, dentre Juízes togados. 
vitalícios, o Juiz Corregedor Regfonal e o Juiz 
Vice-Corregedor Regional, com mandatos 
coincidentes com os do Presidente e Vice-Pre
sidente do Tribunal. 

Parágrafo único. As atribuições do Juiz 
Corregedor Regional e do Juiz Vice-COrrege
dor Regional serão fixadas no Regimento Infer
no do Tribunal. 

••w•••••••••••••••••___...,_~~~-·--

..... ,_,, ___ ••·---•--=---=-•"''' .............. -w~ 

LEI N• 7.520, 
DE 15 DE JULHO DE 1986 

Oiaa 15' Regi~OdaJustiça do Traba
lho, institui a i:oiresponâente Procurado
ria Regional do Mínfstério Público da 
Gnião junto à Justiça do Ttabllfho e dá 
outras providêndas. 

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

Art. r Fica criada, por esta lei, a 15• Re
g!ão da Justiça do Trabalho, abrangendo a 
área territorial defin{da no § 29 deste artigo, 
e, com jurisdição sobre ela, o T rlbunal Regio
nal do Trabalho da 15~ Região, com s_ede em 
Campinas, no Estado de São Pi'lulo. 

§ }9 Fica alterada a divisão jurisdicional 
estabeleddo no art 647 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de 19 de maio..de 1943, passando 
a 2' Região da Justiça do Trabalho abranger 
apenas o município da capital do Estado de 
São Paulo e os municípios de Arujá, Barueri, _ 
Biritiba-Mirim, Caleiras, Cajamar, Carapicuíba, 
Cotia, Cubatão, Diadema, Errlbu, Embu~Gua
çu, Ferrás Vasconcelos, Francisco Morato, 
Franco da Rocha, Guararenla, Guaru}á, Gua
rulhos, ltapecerica da Serra, ltapevi, ltaquaque
cetuba, Jandira, Júquitiba Mairiporã, Mauá, 
Mogi das Cruzes, Osasco,_ Pirapora do Bom 
Jesus, Poá, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, 
Santana de Paraíba, Santo André, Santos, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São 
VIcente, Suzano e Taboão da Serra, 

§ 29 A 15" Região da Justiça do Trabalho 
compreende a área do Estado de São Paulo 
não abrangida pela Jurisdição estabelecida no 
parágrafo anterior para a 2• Região. 

Art. 29 O Tribunal Regional do Trabalho 
da 15• Região será composto de 15 (quinze)· 
juízes togados, de investidura vjtalicia, e de 
8 {oito) juízes cl~ssistas, de investidura tempo· 

ráfia, ~epresentantes, paritariamente dos em
pregados e dos empregadores. 

Pa'rá..9r~fo único. ·Ao número de juízes 
dassistas corresponderá igual número de juí
zes suplentes. 

Art. 39 Os juízes togadOs- ser~o escolhi-
dOS: --

1-9 (nove) dentre juízes do trabalho, presi
dentes de Juntas de Conciliação e Julgamento 
sediadas no Estado de São Paulo, por antigüi
dade e merecimento, alternadamente, assegu
rada precedência à remoção dos atuais juízes 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Re
gião, oriundos da carreira de magistrado; 

n -3 (três), dentre integrantes do Ministério 
Público da União, junto à Justiça do Trabalho, 
assegurada precedência à remoção dos atuais 
juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 
2• Região, oriundos desse mesmo Ministério 
Público; 

111-3 (três), dentre advogados no efetivo 
exercício da profissão, assegurada precedên
-cia--à- remoção dos atuais juízes do Tribunal 
Regional do Trabalho da 29 Regiij,o, da mesma 
origem 

-§ }9 - As remoções previstas nos incisos I, 
II e lU deste artigo deverão ser I'equeridos no 
prazo de 20 (vinte) dias, contados da vigência 
desta lei, ao Presidente do Tribunal Regional 
do trabalho da 2• Região, que emitirá os com
petentes atas de provimento, depois de toma
das as providências do parágrafo seguinte. 

§ 29 ôeeoiifdo o prãzo previsto no pará
gr_afo anterior, o Tribunal Regional do Traba
lho da 2• Região, em sua composição ainda 
íntegra, promoverá, na forma da lei, as medi
das necessárias ao preenchimento, concomi
tante, dos cargos ainda vagos na 15• Região 
e daqueles que se verificarem vagos, no Tribu
nal Regional do Trabalho da 2~ Região, por 
motivo da remoção tratada no inciso I deste 
artigo, concorrendo, em ambas as situações, 
simultaneamente, os juízes do trabalho presi
dentes de todas as Juntas de Conciliação e 
Julgamento sediadas no Estado de São Paulo. 

Art. 49 Os juízes representantes classistas 
serão design~dos pelo Presidente da Repú
bflca, na fon:na dos _a$. 684 a 6_89 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, dentre nomes 
constantes, de listas _triplicas organizadas pelas 
associaçôe_s_de grau superior, que tenham se
de no Estado de São Paulo. 

Parágrafo únic_q. __ O Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, dentro de 10 (dez) dias, 
contados da publicação desta lei, mandará pú
blicar edital, convocando as associações sindi
cais mencionadas neste artigo, para que apre
sentem, no prazo de 30 (trinta dias, suas listas 
triplices, que serão encaminhadas, pelo Tribu
nal Superior do Trabalho, ao Ministério da Jus-
tiça. 

Art. 5~ A posse dos Juízes do Tribunal Re
gional do Trabalho da 15' Região dar-se-á pe
~ante o Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, no prazo de 30 (trinta) dias, conta
dos da públicação dos respectivos atas de pro
vimento, podendo, no entanto para tal fim, 

ser delegada competência ao Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região 
ou a juiz mais clntigo eventualmente já remo-
-vidO. -

§ }9 Independem de posse os juízes even
tualmente removidos, segundo o disposto_ n~ 
art 30, asseguradã, entre eles, a posição na 
ordem de antigüidade no T1ibunal de origem. 

§ 29 Os Juízes removidos entrarão em 
exercíciO perante o Presidente _do Tribunal Sil
perior do Trabalho, em atO formal, cujo termo 
se lavrará em livro próprio. 

Art. 69 O novo' Tribunal será inStaladO e 
inicialmente presidido pelo juiz togado mais 
antigo, devendo se promover, no prazo de 1 O 
(dez) dias e segundo o disposto na Lei Orgâ
nica da Magistratura Nacional, a eleição do 
Presidente, do Vice-Presidente e do Correge
dor, que tomarão posse na mesma sessão, 
assim que prodamado o resultado. 

Parágrafo _único. Não ocorrendo a hipó
tese de_ remoção, prevalecerão os critérios 
adotados para aferição de antigüidade. pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região. 

Art. 79 No prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados de sua instalação, o Tribunal Regro
na! do Trabalho da 15~ Região aprovará seu 
Regimento Interno. 

Art. a~ Até a data da instalação do novo 
Tribunal, fica mantida a atual competência do 
Tribunal Regiqnal do Trabalho da 2' Região. 

§ 19 Instalado o Tribunal Regional do Tra
balho da 15• Região, o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2• Região remeter
Jhe-á todos os prOCeSSos óriundos do território 
sob jurisdição do novo Tribunal, que não te
nham recebido visto do relator. 

§ 29 Os processos que já tenham rece
bido visto do relator serão julgãdos pelo Tribu· 
na! Regional do Trabalho da 2• Região. 

Art. ~ Fica exduído daíurisdição da Jun
ta de Conciliação e Julg~mento de Jacareí 
o município de Santa Isabel, que passa a inte
grar a jurisdição das _Juntas_ de Conciliação 
e Julgamento de Guarulhos, da 2• Região da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 1 O~ Fica incluído na jurisdição da 
Junta de Conciliação e Julgamento de Itape
cerica da Se:rra da 2• Região da Justiça do 
Trabalho, o município de Cotia. 

Art 11. _Ressalvado o disposto nos arts. 
99 e 10 desta lei, ficam mantidas as atuais 
áreas de jurisdição das Juntas de Conciliação 
e Julgamento Sediadas no Estado de São 'Pau
lo .. 

Parágrafo único. As alterações de jurisdi
ção a que se referem os arts. _99 e 1 O proces
sar-se-ão a partir da instalação do Tribunal 

_Regional do Trab:~_ho da 15• Região. 

Art 12. Compete-éxdusivamente ao Tri
bunal Regional do Trabalho da 2~ Reg!ão pro· 
cessar, conciliar e jl,llgar os.dlssídios coJetivos 
nos quais estejam envolvidas associações sin
dicais com base territorial no Estado de São 
Paulo, alcançada pelas áreas de jurisdição des-
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se mesmo Tribunal e do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15• Região. 

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
2' Região e terá caráter Irrevogável. 

buida aos Tribunais Regionais do Trabalho 
pela legislação em vigor. 

Art. 13. Os juízes do trabalho, presidentes 
de Juntas de Conciliação e Julgamento que 
tenham, na data da publicação desta lei, juris
dição sobre o território da 15' Região, poderão 
optar por sua permanência no quadro da 2• 
Região, ou" por sua remoção para o quadro 
da !5• ROQião 

§ 19 A opção prevista neste artigo será 
manifestada por escrito, dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta lei, ao Pre-

§ 29 Os juizes do trabalho, presidentes de 
Juntas de Conciliação e Julgamento que opta~ 
rem na forma do caput deste artigo terão asse
gurados seus direitos a remoção e promoção, 
a medida que ocorrerem vagas na Região pre
ferida, observados os critérios legais de provi
mento. 

Art 14. OTribUI'lal Regional do Trabalho 
da 15• Região terá a mesma competência atri-

Art. 15. As Juntas de Coilcilia:ção_eJulga
mento e demais órgãos da Justiça do Traba
lho, sediados no território desmembrado da 
2t Região, ficam transferidos, com seus funcio
nários e acervo patrimonial, para o Tribunal 
Regional do Trabalho da 15~ Região, sempre
juízo dos direitos adquiridos e respeitadas as 
situações pessoais de seus juízes, vogais e ser
vidores. 

QUAORO PERMANE'NTE 

Grupo Categorias NQ de Código 
Funcionais cargos 

At"ividades de Apoto Técnico Judiciário 7~ TRT. 
Jud1Cic'irio (TFIT. 15. Auxiliar Judiciário 101 TRT. 
020) At;~ente de Seg. Judiciária 35 TRT. 

Atendente Judiciário 11 TRT. 
TaQU1grafo Judiciário 6 TRT. 

Outras Atividades h@dico 3 TRT. 
de N'ivel Super for Psicólogo 2 TRT. 

( fRT. 155!, 900) Odontólogo 2 TRT. 
Assistente Social 3 TRT. 
Bibliotecário 1 TRT. 

ANEXO II 

(l.ei ng 7.520, de 15 de julho de 1986) 
Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho da 15a Região 

QUADRO PERMANENTE 

Grupo categorias Código 
Func_lona is 

OtJtras Ati v idades Técnico de Administração PRT.i511.NS.923 
de Nível Supertoi- Assistente Social PRT. rsa.NS.930 

PRT. !53.N$,900) Bit.l iotecârio PRT.tõ3.NS.932 

Serviços Auxilia- Agente Admlnistrat tvo PRT.15i.\.SA.80'1 
res (PRT.I5;s.SA. Dat llógrafó PRT.I5".SA.802 
800) 

Outras At tv idades Au,.. Q:lera.c. Sél'v. Dtversbs PRT. 15~.f\t.!. 1000 
rJe Nível Médio Agente de Mecanização e de 
(PRT. 15n.~~. 1000) Apolo PRT.I5il.NM.10.113 

Servtcos Jurídicos Assistente Jur·ídico PRJ. 1511 .SJ. 1102 
(PRT.1511.S,f.1100) 

Serv de lrans· Motorista Oficial PRT. 15a. TP. 1201 
pol'te Of teia! e Por- ~lte de portaria PRT. 15í!õ. TP. 1202 
tarla (PRT. 15a. TP. 1200) 

Artesanato Artlfice de Estrutura de 
(TRL 15.a. 700) Cbr'as e Metalurgia TRT. 15ll.7QI 

Art lf ice de MecântCl) "''· 1511 .702 
ArtífIce de E letr ic Idade e 
CQII!Un i cações TRT. !Si!. 703 
Artífice de Carplntar ta e 
Narcenar ta TRT. f5i:l. 70J! 

Outras AtI v idades Aux í 1 i ar de Enfermagem TRT. 151:1,1001 
cJg Nivel Médio Telefonista 1RT .rsa. 1044 

Serviços de. Trans 
pote Oficial PC~r- Agente de Portaria mr. tSll. 1.202 
t:aria (TRT. 151 1200) 

tsa.o21 
tsa.023 
15J.02.4 
15i.025 
1sa.o2s 

tsa.901 
tsa.907 
1s1 .oog 
tsa.930 
15,a.932 

N' de 
Cargos 

. .4 
1 
1 

l2 
l2 

2 

2 

' 
3 

_3 

3 

3 

2 
4 

15 
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0 Comiss6o de ConstitniçãO e Justiça 
• Gdadankl) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•41, DE 1989 

(N' 55/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Estatuto e Protocolo 
do Centro lntemtrclonaf de En!Jenharfa 
Glinétíca e Biotecnologia- OEGB, assi
nado pelo BrasU em 5 de mato de 1986. 

Científicos do CIEGB pedido de afiliaçao àque~ 
te Centro. Ademais, o Ministério da Ciência 
e Tecnologia anunciou recentemente decisão 
de proceder a uma contribuição voluntária ao 
Centro nOValor de dez mil dólares. 

4. Ao ponderar a Vossas Excelências a im
portância dos trabalhos do CIEGB em setor 
que o Brasil vem atribuindo grande relevo em 
sua política nacional em ciência e tecnologia, 
assinalo que o País tem também enviado dele
gações. geralmente integradas por funcioná-
rios do Ministério das RelaçQes Exteriores e 

O CoriQresso NaciOnãr d&reta: do Ministério da Oência e Tecnologia, às ses
Art. l 9 Fica aprovado o texto do Estatuto sões do Comitê Preparatório para o estabele

e Protocolo do CentrO Internacional de Enge- cimento do OEGB. As referid_as sessões têm 
nharia Genética e Biotecnologia, assinado pe- seus trabalhos coordenados, até o momento, 
lo Brasil em 5 de maio de 1986. pela Unido. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 5. Em face do exposto, encaminho para 
vigor r:aa data de sua publlcação. _ a aprovãÇãó de Vossas Excelências os anexos 

MENSAGEM N• 307, DE 1988 

Excelentíssimos Seilhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no arl 
44, inciso I. da Constituição Federal, tenhO 
a honra de submeter à elevada c~msideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de E,s.: 
ta do das Relações ExteriOres, o Estatuto e PrO
tocolo do Centro lntem_ãdorial de Engenharia 
Genética e Biotecnologia (CIEGB), assinadOs 
pelo Brasil em 5 de maio de 1986.-

2. O CIEGB representa a principal inidativa 
de uma organização internacional no campo 
da biotecnologia, não apenas do ponto de vista 
científico e tecnológico, mas também do pon
to de vista político. O volume de ir.formações 
cientificas, técnicas e de natureza político-ju
Jidica já emanadas do trabalho int~m~ctonal 
para a criação do CIEGB, por si só, prestou, 
e ainda presta, bom awa1io à formulação e 
execução de políticaS nacionais em biotec-
nologia. -

3. O Estatuto do C1EGB foi adotado em 
13 de setembro de 1983. Estabeleceu-se que 
a existência legal do Centro ocorreria no mo-
menta em que 24 ·países tivessem ratificado 
aquele Estatuto (em 21 de janeiro de 1988, 
com a ratificação por parte do Governo dos 
Estados Unidos Mexicanos, 14 países jé ha
viam procedido à ratificação do documento 
em tela). Ficou também estabelecido que du
rante os primeiros cinco anos de funciona
mento do CIEGB, a partir da data de adoção 
do Estatuto, seu orçamento regular seria fi
nanciado por contribuições voluntárias (artigo 
11, parágrafo 1 ~).Desde aquela data, portanto, 
pôde o Governo brasileiro avaliar o interesse 
em manter-se afiliado ao Centro, sem a obri
gatoriedade de efetuar qualquer dispêndio. 
Observou-se, entretanto, durante esse perfodo 
de quase cinco anos, o interesse das institui
ções de pesquisas brasileiras partic:iar das ati
vidades de cooperação científica do CIEGB. 
Nesse sentido, o Instituto Butantan, o Centro-
Nacional de Recursos Genéticos e Biotecno
logia (Cenargen) e o Cetttro- de Biotecnologia 
e Química da Fundação de Tecnologia Indus
trial submeteram ao Painel de Assessores 

Estatuto e Protocolo do CIEGB, na forma do 
artigo 44, inciso I, da Constituição Federal. 

Brasília, 16 de agosto de 1988. -José Sar-
ney. --~ 

Exposição Oe MotiVos DCTEC/DAI/DPC/ 
SRC/206 ~ ~ -

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCTEC/DAVDPC/ 
SRC/206 ETEM LOO 00 DE 21 DE JU
LHO DE 1988, DO SENHOR MlNISmO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES -

À Sua Excelência o -senhor 
Doutor José Samey 
Presidente da República 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de referir-me ao Estatuto 

e Protocoto do Centro Internadonal de Enge
nharia Genética e Biotecnologia (CIEGB), assi
nados pelo BraSil em 5 de maio de 1986. 

2. O CIEGB representa a princip~ iniciativa 
de uma organização" üiternaciãnal no campo 
cL;t biotecnologia, não apenas do ponto de vista 
científico e tecnológlco, mas também do pon· 
to de vista político. O volume de informações 
científicas; -téc:ilféãs -e-de natureza político-ju
Jidica já emanadas do b:abalho internacional 
para a criação do CIEGB, por si só, prestou, 
e ainda presta, bom aUXIlio à formulação e 
execução de políticas nacionais em biotec~ 
nologia. 

3._ O Estatuto do C1EGB foi adotado em 
13 de se~mbro de 1983. Estabeleceu-se que 
a eX:istêiicia legal do Centro _ocorreria no mo
mento eril que 24 países tivessem ratificado 
aquele Estatuto (em 21 de janeiro de 1988, 
com a ratificação por parte do Governo dos 
Estados Unidos Mexicanos,_ 14 países já ha
viam procedido à ratificação do docwnento 
em tela). Ficou também estabelecido que du
rante os primeiros cinco anos de funciona
mento do GEGB, a partir da data de adoção 
do Estatuto,---seu- orçamento regular seria fi
nanciado pór contribuiçõeS vOluntárias (artigo 
11, parágrafo 19}. Desde aquela data, portanto, 
pôde o Governo brasileiro avaliar o interesse 

--em manter-se afiliado ao Centro, sem obriga
toriedade de efetuar qualquer dispêndio. Ob
servOu-se, entretanto, durante esse período de 
quase cinco anos, o interesse das instituições 
de pesquisa brasileiras em participar das ativi-

dades de cooPeração cientifica do C1EGB . 
Ness_e sentido, o Instituto Butantan, o Centro 
N_àcional de Recursos Genéticos e Biotecno
logia (Cenargen) e-Centro de Biotecnologia 
e Química da Fundação de Tecnologia Indus
trial submeteram ao Painel de Assessores 
Oentíficos do CIEGB pedido de afJ.liação àque-
le Centro. Ademais, o Ministério da Ciência 
e Tecnologia anunciou recentemente decisão 
de proceder a uma contribuição voluntária ao 
Centro no·valor de_dez mU dólares. 

4. Ao ponderar a Vossa Excelência a impor
tância dos trabalhos do C1EGB em seto[ que 
o Brasil vem atribuindo grande relevo, assinalo 
que o País tem também enviado delegações, 
geralmente integradas por fundonárlos do Mi
nistério das Relações Exteriores e do Mínistério 
da Oência e Tecnologia, às sessões do Comitê 
Preparatório para o estabelecimento do 
CIEGB. Ae; referidas sessões têm seus traba
lhos coordenados, até o momento, pela Unido. 

5. Em face do exposto, e de modo a possi
bilitar uma participação política ainda mais ati
va do Brasil nas atividades de implementação 
daquele Centro, perrriitO-me encarecer a Vos
sa Excelência a conveniência de que o Gover
no brasileiro dê cumprimento aos requ~s 
Jegais para a ratificação do Estatuto e Proto
colo do OEGB. 

6. Nessas condJções, tenho a honra de sub
meter projeto de mensagem ao Congresso 
Nacional para que Vossa Excelência, se de 
acordo, encaminhe o texto do anexo ato inter
nacional à consideração do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa EX.CeiênCfa; Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais -protunao respeito.- Ro
beitõ de Abreu Sodré. 

ESTATUTO DO CENmO 
INTERNACIONAL DE ENGENHARIA 

GENÉTICA E BIOTECNOLOGIA 
PREÂMBULO 

Os Estados-Partes do presente EstatUto. 
Reconhecendo a necessidade de desenvol

ver e consdentizar as aplicações pacíficas da 
engenharia genética e da biotecnol_ogia em 
benefício da humanidade; 

tOnverlddos de que o potenciar-de- enge
nharia genética e da biotecnOlogia deverão 
~er explorados de modo a contribuir _para a 
solução dos problemas prementes do desen
volvimento, em particular os dos paises err. 
desenvolvimento; 

Oentesda necessidade de uma COOperação 
internacional neste campo, notadamente em 
matéria de pesquiSa, desenvolvimento e for
mação e treinamento; 

Ressaltado a urgência com que devem s_er 
fortalecidas as capacidades científicas e tecno
lógicas dos países em desenvolvimento neste 
i:ârhpo; 

Reconhecendo o papel importante que um 
Cerltro-Intemacional poderia deSemPenhar na 

.-aplicação da engenharia genética e da biotec
nologia para o desenvolvimento; 
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Considerando a recomendação da Reunião 
de Alto Nível celebrada no periodo de 13 a 
17 de dezembro de 1982, .em Belgrado (Iugus
Jávia), no sentido de que seja criado, o mais 
breve possível, um Centro Internacional de En
genharia Genética e Biotecnologia do mais 
alto nível, e 

Reconhecendo a iniciativa tomada pela Se
cretaria da Unido com vistas a promover e 
preparar o estabelecimento de tal Centro. 
Acordam o seguinte: 

ARTIGO 1 
CrraçBo da Sede do Centro 

1. Cria-se, por intermédio do presente Esta· 
tuto, um Centro Internacional de Engenharia 
Genética e Biotecnologia (doravante denomi
nado "Centro") caracterizado como organi
zação internacional que compreenderá um 
centro e uma: rede de _centros associados na
cionais, regionais e sub-reglonats. 

2. O Centro terá sua sede em ... 

ARTIG02 
Objetjvos 

Os objetivos do Centro ser!o: 
a) promover a cooperação internacional 

para fins de desenvolver e apUcar a utilização 
pacífica da engenharia genética e da biotecno· 
logia, em particular nos países em desenvol· 
vimento; 

b) ajudar os países em desenvolvimento a 
fortalecer suas capacidades cientificas e_tec
nológicas no campo da engenharia .genéti~a 
e da biotecnologia; 

c) estimular e auxiliar as atividades imple
mentares em nível regional e nacional no cam· 
po da engenharia genética e da biotecnologia; 

d) desenvolver e promover a aplicação de 
engenharia genética e da blote_cnologia para 
fms de resolver os problemas de desenvol· 
vimento, em particular nos países em desen· 
volvimento; 

e) servir de tribuna para O intercâmbio de 
experiências eritre os- dEintistâs é tecn6logos 
dos Estados-Membros: 

f) utilizar as capacidades cieritífiCas e tecno-
16gicas dos países em desenvolvimento e de 
outros palses no campo da engenharia gené· 
tica e da biotecnologia; e 

g) atuar como ponto focal de uma rede 
de centros e pesquisa e desenvoMmento as
sociados (nacionais, sub-regionais ·e regia· 
nais). 

ARTIG03 
Funções 

Com vistas ao cumprimento de seus objeti· 
vos, o Centro empreenderá, de modo geral, 
as ações necessárias e apropriadas e, em parti· 
cular: 

a) empreenderá atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, inclusive, o estabelecimento 
de plantas-piloto, no campo da engenharia 
genética e biotecnologia; __ 

b) formará e treinará no Centro e organi
zará a formação e treinamento em outros luga-

res de pessoal científico e tecnológico, em 
particular aqueles procedentes ele países em 
desenvolvimento; 

c) proporcionará aos membros, mediante 
solicitação, serviços de assessoramento, com 
vistas ao desenvolvimento de suas capacida
des tecnológicas nacionais; 

d) promoverá a colaboração entre as co
munidades científicas e tecnológicas çios Es
tados-Membros mediante programas que per
mitam visitas de cientistas e tecnólogos ao 
Centro e por intermédio de programa de asso
ciaÇão- e outras atividades_; _ 

e) convocará feur1i6E:s de' peritos para forta
lecer as atividades do Centro; 

f) promoverá, na medid_a d~ sua. COnyeniên· 
cia, redes de instituições nacionais e interna
cionais que facilitem atividades tais como pro
gramas conjuntos de pesquisa, formação e 
treinamento, testes e partilha de resultados, 

- atividades_de plantas-piloto e intercâmbio de 
informações e materiais; 

g) identificará e promoverá, Sem demora, 
a criação da rede inicial de centros de pesquisa 
ahamente qualificados que fundoncirão como 
Centros _:AssoCiadoS, promó_yerá ·aS atividades 
dãs rooes--ae-JabÕratórios nacionais, sub-re
gionais, regionais e intemacionâis existentes, 
indy_sjve aquelas vinculadas às organizações 
mencionadas no artigo 15, com atuação no 
campo da engenharia. genética e biotecno
logia ou a ele reJacionadas, que funcionarão 
como Redes Associadas, bem como promo
verá o estabelecimento de novos centros de 
pesquisa altamente qualificados; 

h) empreenderá um programa de bioinfor· 
mática_ com a finalidade dE:- apoiar especifica
mente as atividades de pesquisa e desenvol
vimento e sua aplicação em favor dos países 
em desenvolvimento; 

j) compilar e divulgar informação sobre 
áreas de atividades de interesse para o Centro 
e centros AssoCiados; 

j} manterá cantatas estreitos com a indús
tria. 

ARTIG04 
Coliij:JosiçBo 

Serão membros do Ceiltro fodãs 6s Esta
dos que tenham tornado partes do presente 
Estatuto, em conformidade com o disposto 
em seu art 20. 

2. Serão Estados fundadores do Centro to· 
do~ 95 Membros que tenham assinado o pre· 
sente EstatutO antes da sua entrada em vigor, 
em conformidade com o disposto em seu art. 
21. 

ARTIGOS 
Órgãos 

Os órgãos do Centro serão: 
a) o Conselho de Governadores; 
b) o Conselho de Consultores Cientificas; 
c) a Secretaria. 
2. O ConseJho de Governadores poderá 

criar outros órgãos subsidiários, conforme o 
disposto no art. 6. 

ARTIQ06 
Conselho de Governadores 

1. O Conselho de Governadores estará 
composto por um representante de cada um 
dos Membros do Centro e, como membro 
nato sem direito a voto, pelo Chefe Executivo 
da Unido ou seu representante. Ao designar 
seus representantes os membros considera
rão devidamente sua capacidade administra·· 
tiva e formação científica. 

2. Além de exercer outras funções especifi~ 
cadas no presente Estatuto, o_ Conselho de 
GOvernadores deverá: - -

a) determinar _as _politicas_ e princípios ge~ 
rais que regerão as ãtividades do Centro; 
- b) admitir os Oovos membros do Centro; 

c) aprovar o prOgrama de trabalho e or:ça~ 
menta, levando em conta as re<:om~ndações 
do_ Conselho de Consultores Científicos, ado
tar ci regulamentO fiilaOceiro do Centro e deCi
dir sobre qualquer outro assunto financeiro, 
particuJarmente a movimentação de recursos 
para o funcionamento eficaz do Centro; 

d) outorgar, com a mais alta prioridade e 
com base num exame de caso a caso, a cóndi· 
ção jurídica do Centro associado (nacional, 
sub-regionaJ, regional e internacional) a cen
tros de pesquisa ~e Estados-Membros que sa
tisfaçam os critérios de excelência científica 
aceitos e de Rede Associada a laboratórios 
nacionais, regionais e internacionais; 

e) estabelecer, em conformidade com 0 

disposto no art. 14, as normas de regulamen
tação de patentes, concessão de licenças, âi· 
reitos de autoria e outros direitos de proprie
dade intelectual, inclusive a transferênda dos 
resultados que emanem do trabalho de pes
quisa do Centro; 

f) por recomendação do Conselho, tomar 
qualquer outra medida apropriada que per
mita ao Centro promover seus objetivos e de-~ 
sempenhar suas funções. - -

3. O Conselho de Governadores celebfará 
uma vez por ano um -perfodo ordinário de ses
sões, a menos que ·decida de outro modo. 
Os períodos ordinários de sessões serão cele
brados na sede do Centro, a menos que O 
ConseJho de GovernadOres decida de outra 
forma. 

4. O Conselho de GOvernadores aprovará 
seu próprio regulamento. 

5. A maioria dos membros do Conselho 
de Governadores constituirá quorum. 

6. Cada membro do Conselho de Governa
dores terá um voto. As decisões serão toma
das de preferência por consenso, ou; cásà · 
contrário, pela maioria dos membros presen
tes e votantes, salvo as decisões sobre a no
meação do Diretor, dos programas de traba
lho e o orçamento, que deverão ser adotados 
por maioria de dois terços Qos m_embros pre
sentes e votantes. 

7. Representantes das Nações Unidas,_dos 
organismos especializados e da Agência Inter
nacional de Energia Atómica, bem como das 
organizações intergovernamentais e não-go· 
vernamentais, poderão, conforme convite pré~ 
via do Conselho dos Governadores, participar 



5308 Terça-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de I 989 

das deliberações na qualidade de observado
res. A esse efeito, o Conselho de Governadores 
preparará uma lista das organizações cujas 
atividades tenham um vínculo com o Centro 
e que tenham expressado _interesse em traba
lhos. 

8. O ConSelho de Governadores Poderá es
tabelecer órgãos subsidiários com caráter per
manente ou _esp~cial segundo seja necess_ário 
para o eficaz cumprimento de suas funções; 
esses órgãos apresentarão relatórios ao Con
selho de Governadores. 

ARTIGO 7. 
Conselho de Consufti:ifes Científicos-

1. O Conselho de Cánsultores Clenti'ficos 
estará composto de até dez cientistas e tecnó
logos especializados nas esferas substantivas 
do Centro. Será tnembro do Conselho de Con
sultores Cientificas uma cientista -do-Estado
Hóspede. Os membros serão eleitos pelo COn
selho de Governadores. Será coris1derada a 
importância de se elegerem os seus membros 
•com base em uma representação geográfica 
equilibrada. O Direto{ desempenhará as fun
ções de Secretaria do Con-selhO de Consul-
tores Científicos. · · · 

2. À- exceção do que se refere à primeira 
eleição, os membros do Conselho de Consul
tores Científicos desempenharão suas fun
ções por um período _de três anos e poderão 
ser nomeados novamente por outro período 
de três anos. Os seus mandatos serão ftXados 
de maneira a que não se elejam mais de um_ 
terço em cada oportunidade. 

3. O Coriselho de Consultores Gentíficos 
elegerá um presidente entre seus membros. 

4. O ConSelho de Consultores CleritifkOs, 
além de desempenhar outras funções especi
ficadas no presente Estatuto ou qüe lhe te
nham sido delegadas pelo Cohselho de Gover
nadores, terá as seguintes atribuições: 

a) examinar o projeto do programa de tra
balho e o orçamento do Centro e formular 
recomendações ao Conselho de Governado
res· 

.b} revisar a execução do programa de tra
balho aprovado e apresentar o respectivo rela
tório ao Conselho de Governadores; 

c) expor em maior detalhe as perspectivas 
a médio e longo prazos de programas e plane
jamento do Centro, incluindo as áreas novas 
e especializ:adas de pesquisa, e formular -re~ 
mendaç:ões ao ConSelfiO-de G"óVeffiãaOres; 

d) auxiliar o Diretor em todas as questões 
científicas e técnicas substantivas relaciona
das com as ativídades do Ceritio, inclusive 
a cooperação com os CerifrOS e Redes Asso
ciados; 

e) aprovar normas de segurança para o tra-
balho de pesquisa do Centro; -

{) assessorar o Diretor quanto à nomeação 
diJ pessoal de categoria superior (a partir dos 
Chefes de Departamento). 

5. O Conselho de Consultores Cienti1ic05 
poderá constituir grupos ad hoc de cientistas 
dos Estados-Membros para a preparação de 
relatórios científicos especializados, com vis
tas a facilitar sua tarefa de aconselhar e reco-

mendar ao Conselho de Governadores a adO
çào de medidas apropriadas. 

6. a) O Conselho de Consultores Cientí
ficos Celebfafá a Cada ano oum período ardi~ 
nário de sessôes, a menos que decida de outro 
modo. 

b) os períodos de sessões serão celebrados 
na sede do Centro, a menos que o Conselho 
deCida de -outra forma. 

7. Os chefes dos Centros Associados e 
um representante de cada uma das Redes As
sociadaS-poderão participar das deliberações 
do Conselho de Consultores Científicos na 
qualidade de observadores.. _ 

O pessoal cientifico de categoria supe"rior 
poderá assistir às reuniões do Conselho, se 
assim o forem solicitados a proceder. 

ARTIGO 8 
Secretaria 

1. A Secretaria será compOsta pelo Diretor 
e pessoal. 

2. O Diretor será nome-ado pelo COnselho 
c!.e _Governadores dentre os candidatos ·dos 
Estados-Membros e previamente a consulta 
com o Coi:tselho de Consultores GentificOs, 
e.®s...empenhará suas funções durante um pe
ríodo de cinco anos. Poderá ser nomeado no~ 
vamente por um período adicional de cinco 
anos, após não poderá mais ser nomeado. 
Será nomeado Diretor, pessoa proeminente 
que goze do maior prestígio e renome possí
veis dentro das áreas científicas e tecnológicas 
do Centro. Também será levada devidamente 
em conta__a exp-eriência do candidato para diri
gir um centro científiCo e um grupo multidis
ciPlinar de cientistas. 

3. O pessoal compreenderá um Díretor: 
Adjunto, Chefes de Departamento e de mais 
pessoal profissional, técnico, administrativo e 
de escritório, inclusive trabalhadores manuais, 
seg'undo possa exigir o Centro. 

4. O Diretor ·será o mais alto funcionário 
cientifico e adminístrativo-·ao·cen.tro, e seu 
representante jurídico. Atuará çomo tal em to
das as sessões do Conselho de Governadores 
e seus órgãos subsidiários. O Diretor, aten
do-se às diretrizes do Conselho de Governa
dores ou do Conselho de Consultores Oen"tí
ficos e sob sua supervisão terá responsabi· 
!idade e autoridade globais à direção dos tra
balhos do Centro. Desempenhará todas as de
mais funções que lhe confiram os órgãos 
mencionados. O Diretor terá a seu cargo a 
nomeação, organização e administração do 
pessoal. O Diretor poderá estabelece um me
canismo de consulta com os cientistas de ca
tegoria superior do Centro no tocante à avalia
ção dos resultados científicos e ao planeja
mento, no decurso do trabalho científico. 

5. Durante o desempenho de suas fun
ções, o Diretor_e o pessoal não solicitarão nem 
receberão instruções de nenhum governo ou 
de nenhuma autoridade alheia ao Centro. Se 
absterão de qualquer medida que possa afetar 
a Sua -situação de funclonáríos internacionais 
que -só- respondem pelas suas atividades pe
rante o Centro. Cada um dos membros se 
compromete a respeitar o caráter exclusiva
mente internacional das funções do Diretor 

e do pessoal e a não influif sobre eles no 
cumprimento de suas tarefeis. 

_6. O Diretor nomear~ o pesSoal de acordo 
cOm as normas aprovadas pP.Io COnSelho de 
Governadores. As c9ndições de serviço do 
pessoal seguirão, na medida do possível, a 
pauta do sistema comum das Nações Unidas. 
O critério primordial a ser seguido ila contra·· 
tação de pessoal científico e técnico e na deter~ 
minação das condições de trabalho _será a ne
cessidade de as!iegurar os máximos níveis- de
eficiência, competência e integridade. 

ARTIG09 
Centros ·e Redes Associados 

1. Em conformidade com o § 1 ~ do art. 
1 ~. o inciso g- do art. 2° e _o inciso g do_ art 
3~, o Centro estabelecerá -e--promoverá um sis
tema de Centros Associados e de Redes Asso~ 
dadas com a finalidade de atingir os objetivos 
do Centro. 

2. Cort"f base em recomendação do Con
selho de Consultores Cíentífioos, o Conse1ho 
de Governadores estabelecerá os critérios que 
regerão o outorgamento da condição de Cen
tro Associado a centros de pesquisa e decidirá 
o âmbito de suia.S relações oficiais com os 
órgãos do Centro. 

3. Com base em recomendaçã,o do Con
selho de Consultores Cíentíficos, o Conselho 
de Governadores estabelecerá os critérios ·que 
regerão o outorgamento da condição de Re
des Assedadas a aqueles grupos nacionais, 
regionais e internacionais de laboratórios de 
Estados-Membros que de um modo especial 
possam fortalecer as atividades do Centro. -

4. Corri baSe em aprovação prévia pelo 
Conselho de Governadores, o Centro conclui~ 
rã acordos pelos quais se determinarão suas 
relações com os Centros e Redes Associados. 
Estes acordos poderão compreender aspec
tos científicos e financeiros, sem ·a eles se limi
tar. 

5. O Centro poderá contnbuir para o finan
ciamento dos Centr.os e Redes Associados de 
acordo com fórmula aprovada pelo conselho 
de Governadores com a concordância dos_Es-
tados-Membros interessados. 

ARTIGO 10 

Assuntos Financeiros 
1. O fin..-;~n_datnento dQ cen-tro" cOriSiStirá, 

em geral: 
?l __ das ç_ontribuições inciciais para dar an

damento ao Centro; 
b) das contribuições anuais dos m~mP_ros, 

de preferência ei-ri mOeda conversfvel; 
c) das contribuições voluntárias gerais e es~ 

pedficas, inclusive doações, legados, subven
ções e fundos fiduciários dos membros, Esta
dos não-membros, as Nações Unidas, seus 
organismos especializados, a Agência Interna
cional de Energia Atômica, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, as 
organizações intergovernamentais e não-go
vernamentais, fundações, instituiçôes e parti
cul@fes, sob reserva da aprovação do ConSe
lho de Governadores; 
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d) qualquer outra Fonte, sob reserva da 
aprovação do Conselho de Governadores. 

2. Por razões de ordem frnanceira, os paí
ses em desenvolvimento menos adiantados, 
de acordo com a definição das resoluções 
pertinentes das Nações Unidas. poderão con
verter-se em membros do Centro com base 
em critérios mais favoráveis, estabeleddos pe
lo Conselho de Governadores. 

3. O Estado-HóSpede fàrá uma contribui
ção inicial colocando à disposição do Centro 
a infra-estrutura necessária (terreno, edifícios, 
mobiliário, equipamento etc.), bem como atra
vés de uma contribuição para os gastos de 
fundonamento do Centro durante seus pri
meiros cinco anos de existência. 

4. O Diretor preparará e apresentará ao 
Conselho de Governadores, por intermédio do 
Conselho de Consultores Científicos, um pro
jeto de programa de trabalho para o exercido 
fiscal seguinte, junto com as estimativas finan· 
ceiras correspondentes. 

5. O exerddo fisci! do Centro correspón~ 
derá ao ano civl1, 

ARTIGO 11 
Repartiç6o das Contríbuições e Auditon'a 

1. Durante os cinco primeiros anos, o or
çamento ordinário será baseado nos montan
tes anunciados anualmente por cada membro 
para esses cinco anos. Depois do primeiro 
período de cinco anos, poder-se-á considerar 
a possiblidade de que _o Conselho de Governa
dores fixe a cada ano as contribuições anuais 
para o ano seguinte com base em uma fórmu
la recomendada pelo Comitê Preparatório, 
que levará em conta a contribuição de cada 
membro para o orçamento ordinário das Na
ções Unidas, baseada em sua escala de quotas 
mais recente. 

2. Os Estados que passem a ser membroS 
do Centro depois de31 de dezembro-poderão 
considerar a possibilidade de realizar uma 
contribuição especial para os gastos de capital 
e custos correntes de funcionamento para o 
ano em que adquiram aquela condiç21o. 

3. As contribuições realizadas em confor· 
midade com o disposto. no parágrafo 2~ do 
presente artigo serão destinadas a diminuir 
as contribuições dos demais membros, salvo 
decisáo em contrário por parte âo Conselho 
de Governadores adotada por maioria de to· 
dos os seus membros. 

4. O Conselho de Governadores designa
rá auditores para examinar as contas do Cen~ 
tro, Os auditores apresentarão ao ConseJho 
de Governadores, por i'ntermédio do Conselho 
de Consultores Gentificos, um relatório sobre 
as contas anuais. 

5. O diretor proporcionará aos auditores 
a informação e assistência de que necessitem 
para o desempenho de suas funções. 

6. Os Estados em que se deve obter a 
aprovação do presente Estatuto pelas autori
dades legislativas para poder participar do 
Centro e que, para tanto, tenham firmado o 
Estatuto ad referendum não estarão obrigados 
a pagar uma contribuição especial, segundo 
o previsto no parágrafo 29 do presente artigo, 
para tomar efetiva a sua participação. 

ARTIGO 12 
Acordo de Sede 

O Centro conduirá um acordo de sede com 
o Governo hóspede. As disposições de tal 
acordo estarão sujeitas à aprovação do Conse
lho de Governadores; 

ARTIGO 13 
CdndiÇàojurfdl~a, Prerrogativas e Imunidades_ 

1. O Centro terá -perSonalidade jurídica 
Estará plenamente capacitado para exercer 
suas funções e atingir seus objetivos, inclusive 
os seguintes; 

a) concluir acordo com Estados ou organi
zações internacionais; 

b) contratar; 
c) adquirir e_alienar bens mobiliários e imo

biliários; 
d) litiiãf. 

2. O CEmtio, seus bens e s'eus haveres, 
onde quer que se encontrem, gozarão de imu
nidade com relação a toda forma de processo 
jurídico, salvo nos casos concretos em que 
tenha renunciado expressamente à sua imuni
dade. Não obstante, nenhu_ma renúncia à imu
nidade s_erá válida para medidas de execução. 

3. Todos os locais do Centro serão inviolá
vels. Os-bens e haveres do Cef!_tro, onde quer 
que ·se encontrem, não poderão ser objeto 
de registro, requisições, confiscos, expropria
ções, nem de qualquer outra forma de intefe
rência, seja de caráter executivo-admiriistra· 
tivo, judicial ou legislativo. 

4. O Centro, ·seus bens, haveres, receitas 
e transações estarão isentos de toda forma 
de imposição fisc~l e de tarifas e não estarão 
sujettos 21 proibições nem 21 restrições de im· 
p-ortação e exportação quando se tratar de 
artigos-que o Centro lmj:lorte'Ou exporte para 
seu uso ofiCial. Mesmo assim, o Céntro estará 
isento de toda obrigação relativa ao pagamen
to, retenção ou arrecadação de qualquer im
posto ou· direito. 

5. Os_ representantes d0s_riiembros go~a
rão das prerrogativas e imunidades de que 
dispõe" o artigo V da Convenção _sobre Prerro
gativas e Imunidades das Nações Unidas. 

6. -Os funciOiláriOS do Centro goia-ião das 
prerrogativas e imunidades de que dispõe o 
art. V da Convenção sobre' Prerrogativas e Imu
nidades das Nações Unidas. 

7. OS pecttc:; ~u Centro gozarão das mes
mas prerrogativas e imunidades ~stipuladas 
para os funcionários do Centro no parágrafo 
6" antecendente. 

_8. To das as pessoas que estejam receben
do treinainento ou participando de um progra
ma de intercâmbio de pessoal, na sede do 
Centro ou organizado em outro lugar dentro 
do território dos membros, segundo o dispos
to no presente Estatuto_. terão direito a obter 
permissão de entrada, residência ou saída 
cçmforme seja necessário para o seu treina
mento ou para o intercâmbio de pessoal Se
rão dadas facilidades para que viagem corn 

, rapidez e, quando necessário, também ser
lhes-âo concedidos os vistos, rápida a gratuita
mente. 

9. O Centro cooperará em todo momento 
com as autoridades competentes· dõ ES1ãdo
Hóspede e demais membros a fim de facilitar 
a adequada administração da Justiça, asse· 
gurar o cumprimento das leis nacionais e evi· 
tar qualquer abuso com relação às prerroga
tivas, imunidades e facilidades mencionadas 
no presente artigo. 

ARTIGO 14 
Publicações e Direitos 

de Propriedade Intelectual 

1. o centro deverá publicar todos os re
sultados de suas atividades de pesquisa, sem
pre e quando as publicações pertinentes não 
estiverem em contradição com sua política 
geral relativa aos direitos de propriedade inte
lectual aprovada pelo Conselho de Governa
dores. 

2. CorresPOnderão ao teritro todos os di
reitos, inch.1sive o título, o direito de autoria 
e os direitos de patentes, sobre qualquer traba
lho produzido ou desenvolvido pelo Centro. 

3. ~A pOlítica do Centro corlsistirá em obter 
patentes ou interesses em patentes sobre os 
resultados das atividades de engenharia gené
tica e biotecnologia desenvolvidas atr~vés dos 
Projetas do Centro. 

4. Conceder--se-á acesso aos direitos de 
propriedade intelectual relativos aos resulta· 
dos que eníanem do trabalho de pesquisa do 
Centro aos membros e aos países em desen
volvimento que não sejam membros do Cen
tro, em conformidade com as convenções in
ternacionais aplicáveis. Ao formular as normas 
que regulamentem o acesso à propriedade 
intelectual, o Conselho de 
Governadores não-estabelecerá critérios que 
sejam prejudiciais para um membro ou grupo 
de membros. 

5. O Centro utilizará seus direitos de pa· 
tente e outros d.ire.itos, _bem corno os bene
fícios financeiros e outros decorrentes, para 
promover, com fins pacíficos, o desenvolvi· 
menta, produção e ampla aplicação da biote-c
nologia essencialmente em beneficio dos paí· 
ses em desenvolvimento. 

ARTIGO 15 
Relações com Oiltras OrgarYZiJÇÓes 

Para empreender suas atividades e para al· 
cançar seus objetivos, o Centro, com a aprova~ 
ção do Conselho de Governadores, poderá, 
de-acordo com a oportunidade, buscar a coo
peÍ'ação com outros Estados não~partes do 
presente Estatuto, as_ N"ações.llnidas e seus 
órgãos subsidiários, os organismos especia
liZados das Nagões Unidas e a Agência Interna
cional de p:tergia Atómica, as organizações 
InteEgavemamentais e não-governamentais e 
os institutos e sociedades_ científicOs nacio
nais. 

ARTIGO 16 
Emendas 

1. Todo membro poderá propor emendas 
ao presente Estatuto. O diref;or comunicará 
com prontidão a todos os membros os textos 
das emendas propostas, os quais serão exami
nados pelo Conselho de Governadores !.9· 
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mente ap6s decorrido noventa dias do envio 
da comunicação. -

2. As emendas serão aprovadas por uma 
maioria de dois terços de todos os 
membros e entrarão em vigor para aqueles 
membrps que tenham depositado instrumen
tos de ratificação. 

ARTIGO 17 
Retratação 

T ado membro poderá retratar-se em qual
quer momento ao cabo dé dnco anos de ade
são, sob a condição de que notifique essa 
decisão por escrito ao depositário com um 
ano de antecedência. 

ARTIGO 18 
liquídaçào 

Em caso de término das atividades do Cen
tro, o Estado no qual se JocaUzar a sede do 
mesmo procederá à liquidação, a menos que 
os membros acordem o contrário no momen
to do término. Salvo o caso de os rilembros 
decidirem o contrário, todo excedente será 
distribuído entre os Estados que sejam mem
bros do Centro no momento de seu término 
na proporção de todos os pagamentos que 
tenham realiza& desde a data em que s; tor~ 
naram membros do Centro. Em caso de saldo 
negativo, este será compartilhado por os 
membros existentes na proporção exata de 
suas contribuições. 

ARTIGO 19 
Soluçlto de Controvérsias 

T ada controvérsia envolvendo -dois ou mais 
membros relativa à interpretação ou aplicação 
do presente Estatuto, não solucionada me~ 
diante negociações entre as partes interessa
das ou, se necessário, por intermédio dos bons 
oficies do Conselho de Governadores, será 
submetida, a pedido de uma das partes envol
vidas, a qualquer um dos meios de solução 
pacífica de controvérsia previstos na Carta das 
Nações Unidas, dentro dos três meses seguin
tes à tada em que o Conselho de Governa
dores tenha declarado que a controvérsia não 
pôde ser solucionada por intermédio dos seus 
bons ofícios. 

ARTIG020 
Assinatura, Ratificação, Aceitação e Adesão 

1. O presente Estatuto estará aberto à as
sintura de to-dos os Estados durante a Reunião 
de Plenipotenciários celebrada em Madri em 
12 e 13 de s-etembrO de--1983 e_, posterior
mente. na sede das Nações Unidas em Nova 
Iorque até a data de sua entrada em vigor, 
em conformidade com o disposto no artigo 
21. 

2~ O presente EstatUfo"estará sujeito- à rati
ficação ou aceitação dos Estados slgnat~rios. 
Os instrumeritos per'Jnentes serão deposita
dos em pode'r do depositário. 

3c- --A partir da entrada em vigor do presente 
Estatuto~ âe acordo com o disposto no artigo 
21, os Estados que não _tenham assinado _o 
Estatuto poderão aderif a ele depositando os 
instrumentos de adesão em poder do deposi
taria. uma vez que o seu pedido de filiação 

tenha sido aprovado pelo Conselho de Gover
nadores. 

4. Os Estados que exigem a aprovação 
do presente Estatuto pelas autoridades legisla
tivas poderão firmá-lo lld referendum até que 
se tenha logrado a aprovação pertinente. 

ARTIG021 
~ntrada cm Wgor 

1. O presente Estatuto entrará em vigor 
quando pelo menos 24 Estatutos, inclusive 
o Estado-Hóspede do Centro, tiverem deposi
tado os instrumentos de ratificação e, certifica
rem-se de que recursos financeiros suficientes 
estão garantidos, tiverem notificado o Depo
sitário de que o presente Estatuto entrará em 
vigor. 

2. O presente Estatuto entrará em vigor 
para cada Estado que o aceite uma vez trans
corridos 30 dias da data em que este Estado 
depositou seu instrumento de aceitação. 

3. Até que entre em vigor de acordo com 
o disposto no parágrafo 1 antecedente, o Esta
tuto aplicar-se-á de forma provis6ria a partir 
de sua assinatura, dentro dos limites permi
tidOs pela legislação nacional. · 

ARTIG022 
Depositário 

O Secretário-Ger3l das Nações Unidas será 
Depositário do presente Estãtuto e enviará as 
notificações por ele expedidas nesta qualidade 
ao Diretor e a:bs Membros. 

ARTIG023 
Textos Autênticos 

Serão autênticos os textos em árabe, chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo do presente 
Estatuto. - ---- -

Em fé di! que, os Plenipontedários abaixo 
assinados, devidamente autorizada por seus 
respectivos Governos para tal fim, firmaram 
o presente. Estatuto: 

Feito em Madr~ aos treze dias do mês de 
setembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e três, em um s6 original. 

PROTOCOLO 
Renovatôrio do Encontro PlenipotenCiário 

sobre o Estabelecimento do Centro Interna
cional de Engenharia Genética e Biotecno
logia, celebrado _em Viena em 3 e 4 de abril 
de 1984. 

A ·sede do Centro, no sentido do parágrafo 
2 do artigo 1 do Estatuto do Centro Interna
dona! de Engenharia Genética e Biotecno
logia, estará situada em Trteste, Itália, e em 
Nova Delhi, Índia. 

O presente Protocolo estará aberto à assina
tura em Viena de 4 a 12 de abril de 1984 
e, posteriormente na Sede das Nações tinidas 
em .Nova [arque até a data de entrada em 
vi90r do Estatuto de acordo com o seu artigo 
21. 

Em testemunho do que os abaixas Plenipo
tenciários firmaram o presente Protocolo em 
representação dos seus respectivos Governos. 

Feito em Viena, ao quarto dias do mês de 
abríl de mil novecentos e oitenta e quatro, 
em um ~ original. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 42, DE 1989 

(N9 69/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Constitutivo 
do Centro Latino-Americano de Adminis
traçAo para o Desenvolvimento (CLAD), 
conclufdo em Caracas, em 30 de junho 
de 1972. 

O Congresso Nacional decreia: -
Art 1" Fica aprovado o texto do Acordo 

Constitutivo do Centro Latino-Americano de 
Administração para o Desenvolvimento 
(ClAD ), concluído em Caracas, em 30 de ju
nho de 1972. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 43. DE 1987 
Excelentíssimos Senhores membros do 

Congresso Nacional; 
Em conformidade com·o disposto do Artigo 

44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posiçào de Motivos dos Senhores Ministros 
de Estado das Relações EXteriores e Chefe 
da Secretária de Administração Pública da Pre
sidência da República, o texto do Acordo 
ConstitutiVõ do Centro Latino-Americano de 
Administração para o Desenvolvimento 
(ClAD), concluído em Caracas a 30 de maio 
de 1972.-JoséSamey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS SEMORIDCOPT/ 
CAI/44/PREG-QAD-LOO DE 25 DE FE
VEREIRO DE 1987. 

A Sua Excelência o senhOr
Doutor José Sarney. 
~residente da República. 

Senhor Presidente, 
Temos a honra de submeter i:i alta conside

ração de Vossa Excelência o anexo projeto 
de Mensagem pelo qual se submete à aprova
ção do Congresso Nacional, adesão do Brasil 
ao Acordo Constitutivo do Centro Latino~a
merícano·de Administração para o Desenvol
vimento (CLAD), concluído em Caracas, a 30 
de junho de 1972. 

2.. Do citado acordo c_e(ebrado inicialmen
te por Venezuela, México e Peru, são partes 
outros países da América Latina e do Caribe, 
apenas Brasil, Cuba, El Salvador e Paraguai, 

:r~~~·~no-america~os, não ~o me-~~-ros 

3. O Centro Latino-Americano de Admi
nistração para o Desenvolvimento foi criado 
basicamente para integrar esforços de moder
nização e desenvolvimento das administra
ções públicas -de seus países-membros. Entre, 
seus objetivos compreendem: 

a) implantar programas de cooperação in· 
temaciona! em matérias relacionadas com o 
desenvolvimento e reforma da administração 
pública; -

b) servir -de foro de intercâmbio de expe
rlênciãs sobre processos de reforma e moder
nização da administração pública; 
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c) proporcionar assessoria e treinamento 
através de assistência técnica e da promoção 
de conferência, congressos, seminários e cur~ 
sos sobre a matéria; e 

d) facilitar a transferência horizontal de tec
nologias administrativas entre os países-mem
bros._. 

4. No contexto do processo da ampla re
forma administrativa que Vossa Excelência 
houver por bem determinar, a Secretária da 
Administração Pública da ~esidêncía da Re
pública (SEAP) vem, com o apoio do Minis-
tério das Relações exteriores, encetando diver
sa iniciativas de cooperação com outros paí
ses, comos quais muitas experiências mutua
mente enrfquecedoras podem e devem ser 
tro-cadas: A América latina, em cuja oomu
rúdade nos inserimos pelas identidades histó
ricas e tradições culturais comuns com oBra
sil, nâo poderia estar ausente de tais iniciativas. 

5. Por esses motivos, o Brasil, na quali
dade de observador, fez-se representar na XVI 
Reunião do Conselho. Diretor do CLAD, que 
se reuniu em Madrid na última semana de 
outubro passado. Na ocasião, a Delegaçáo 
brasileira pôde conhecer mais de perto o fun
donamento do .,Çentro, confirmando que o 
Brasil poderá aproveitar naquele foro múltiplas 
oportunidades de cooperação. A participação 
brasileira, que há niuito vem s_endo esperada 
pelo Centro, poderá vir a tornar-se instrumento 
útil de maior aproximação com a América Lati
na na ãrea de administração pública, trazen
do-nos os naturais benefícios de experiências 
e das possibilidades sempre renovadas de as
sistência tknic.a. 

6. Ao aderir ao OAD, o Brasil deverá, nos 
termos do art.55 dos seus Estatutos, estipular 
sua contribuição financeira. Dado o seu inte
resse primordial no organismo, permitindo
nos desde sugerir que caiba à SEAP o ónus 
das despesas que decorreráo de nossa partici
pação no Centro, a ser considerado uma vez 
aprovado o Acordo constitutivo pelo Congres
so Nadonal. 

7. Como, após a conclusão do citado 
acordo, os países-membros do CLA.D resolve
ram aprovar os estatutos que tegefn o seu 
funcionamento, estamos submetendo tam
bém à alta funcionamento de Vossa Excelên
cia, para envio ao Congresso Nacional, o texto 
do referido documento. 

Aproveitamos a oportunidade para rehovar 
a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro· 
testos do nosso mais piofundo respeito. 

Gazeta ODciaJ da República da Venezuela 
MINISTÉRIO DAS REIAÇÓES EXTERIORES 

República da Venezuela, Ministério das Rela
ções Exteriores, Direção de Política Interna· 
cional, Número 90, Caracas em 19 de dezem
bro de 1972, 163' e 114' 

RESOLUÇÃO 

Portanto, ém 30 de junho de 1 972 foi assi· 
nado em Caracas pelos Go'lemos· da Vene
zuela, México e Peru, o Acordo Refei'ente ao 
Centro Latino-Americano de Administração 
para o desenvolvimento (ClAD), determina-se 
a publicação do texto do acordo em referência 
na: OiJZeta Oficial da República da Venezuela. 

Informe-se e publique-se. 
Pelo Poder Executivo, -Aristides OJ/vanf, 

Ministro das Relações Exteriores. 

ACORDO REFERENTE AO CENTRO 
LATINO-AMERICANO DE 

ADMINISTRAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO (CLAD) 

Os Governos do México, Peru e Venezuela, 
Considerando: 
Que vários países latinO-americanos vêm 

envidando esforços nos últimos anos com vis
tas e reformar suas administraçõ_es públicas, 
segundo rigorosos critérios de análise de suas 
estruturas e funções a partir de modelos inte
grados de orientação normativa e de diagnós
ticos globais ou espedficos da administração 
pública em seu conjunto ou de alguns de seus 
componentes mais estratégicos, que resultem 
na obtenção de propostas coerentes de re
rorma; 

Que esse esforço de reformulação radical 
das estruturas e funções públ_icas requer a utili
zação cada vez maior de teorias, doutrinas e 
técnicas interdisciplinares nos campos das 
ciências políticas, econômicas e jurídicas, da 
sociologia geral e da evolução histórica da 
Região; 

Que, sem prejuízo das peculiaridades pró
prias de cada país latino-americano e de cada 
uma de suas formas de governo, existe um 
amplo denominador comum quanto à proble
mática administrativa da Região, refletido na 
semelhança dos enfoques que cada Governo 
vem dando a suas propostas de reforma; 

Que é oportuno reunir esforços e aproV~itar 
c-onjuntamente os ainda escassos recursos 
humanos e mater1ais com qUe contam os paí
ses, evitanc!&o, na medida do possível, em
preender separadamente programas simila
res; 

Que Um esforço de integração, dessa natu
reza deve ser delineado e operacionalizado de 
forma sumamente flexível, a fim de dar priori
dade aos produtos individualizados dessa coo
peração, em vez de criar instituições cujos pro
dutos nem sempre são os mais desejáveis pe
JaS administrações públicas interessadas; 

Que é preciso, no entanto, institucionalizar 
1,1lTl centro lntergovernamental que assuma a 
representação desses programas e supervi
sione a elaboração desses produtos, para cujo 
efeito o Governo da_ Venezuela submeteu à 
consulta de todo os países latino-americanos 
um projeto de um Centro Latino-Americano 
de Admin_istração para o Desenvolvimento, 
tendo-se recebido a opinião favorável de con
siderável número de países; e 

Que cada um desses programas deve cum
prfr c seus pfópríos objetivos e Produzir seus 
resultados finais sob uma orientação respon
sável e ind-ependei1te, nos -prazos que lhe fo· 
rem fiXados e com seus p-róprios recursos hu
manos e financeiros. 

Acordam: 
Constituir o Centro" Latino-Americano de

Administração para o Desenvolvimento 
(CLAD) e abrir aos_demais Estados latino-a
mericanos a possibilidade de aderirem como 

membros do referido Centro, com b_ase nas 
seguintes disposições: 

Primeira. O Centro Latino-Americano de 
Administração para o Desenvolvimento 
(CLAD) será responsável pela realização dos 
programas de cooperação internacional nas 
questões de reforma da administração púbfica 
que seu Conselho Diretor defmir como tais. 

Segunda. O Centro terá sua sede, por um 
período não inferior a três anos, na cidade 
latino-americana que o Conselho Diretor de
tenninar. 

Terceira. O centro será dirigido por um Con
selho Diretor constituído pelas autorida
des superlotes que, etn cada país, sejam res
ponsáveis pelo programa de reform~ adminis
trativa ou pelos representantes que os Gover
nos dos Estados-Membros designarem. 

O Conselho Diretor terá um Presidente e 
um \'ice-Presidente. O Conselho Diretor elege
rá, dentre si, por maioria absoluta, o Presi
dente, que terá mandato de três anos no exer
cício do cargo e responderá na sede do Cen
tro. O Vice-Presidente terá mandato de um 
ano no exercido do cargo, o qual será ocupa
do, sucessivamente e obedecendo ordem alfa
tética, pelos representantes dos Estados
Membros no Conselho Diretor, após a primei
ra eleição. O Cons_elho Diretor elaborará o seu 
Regulamento Interno, no qual serão ademais 
estabelecidas as funções do Presidente e do 
Vice-Presidente. 

Quarta. As despesas de funcionamento do 
Conselho Diretor serão da responsabilidade 
do país onde estiver localizada a sede do Cen-
tro. - · -

- - Quinta. O ceritro desenvolverá suas ativida- · 
des mediante programas a serem determina
dos pelo Conselho Diretor. Cada programa 
será didgidc por um Diretor, cuja designação 
e remoção caberão ao Conselho Diretor. Cada 
Diretor terá faculdade para nomear e remover 
o pessoal do programa sob sua responsabi
lidade. 

Sexta. Qualquer membro do Conselho Dire
tor poderá propor a este a cr!ação dos progra
mas do Centro, assinalando e justificando s.eus 
objetivos, produtos fmais, duração, organiza
ção, coordenação, necessidades de pessoal 
e matedas, localização e estimativa de gastos. 
Uma vez aprovada a iniciativa por maioria do 
ConSelho Diretor, todos os seus membros 
comprometer-se-ão a iniciar gestões conjun· 
tas para assegurar a sua operação e, quando 
i&SO atingido, designarão o Diretor responsável 
p-elo programa. 

Cada programa será regido pelos termos 
çle referência que o Conselho Diretor deter
minar no momento de sua implantação. 

Sétima. Cada programa do Centro será ad
mini~trado como uma unidade independente, 
?Ob a responsabilidade imediata do respectivo 
Diretor e com base em seus próprios objetivos; 
recursos, organização e localização. Conse
qüentemente, o Centro poderá empreender 
simultaneamente diferente programas nos di
versos paises e áreas de sua especíalizaç"ão 
ou interesse. Os Diretores dos diversos progr.3.
mas que o Centro desenvolver serão supervi-
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sionados pelo ConseJho Diretor, por delega~ 
ção deste, por qualquer de seus membros e 
prestarão contas de suas tarefas ao Conselho 
Diretor, com a periodicidade e nos termos, 
lugares e datas que o Conselho- estabelecer. 
Os Estados Membros poderão designar o nú~ 
mero de funcionários nacionais que conside-
rarem conveniente para participarem nas ativi~ 
dades dos diversos programas do Centro. 

Oitava. OS Estados latino·americanos pode
rão participar deste Acordo, mediante notifica
ção dirigida por escrito ao Governo da Vene
zueJa, que a comurucará aos demais membros 
do Acordo. Para tal efeito, o Governo do país 
sede instará os demais Estados latino-ame
ricanos a aderirem ao Centro Latino-Ameri
cano de Administração para o Desenvolvi
mento. 

Nona. O presente Acordo entrará em vigor 
a partir da data de sua assinatura e os Estados
Membros poderão denunciá-los, através de 
prévia notificação dirigida por escrito, com 
seus meses de antecedênda, ao Governo da 
Venezuela, que a fará do conhecimento dos 
demais Estados Membros. 

Em fé do que os abaixo-assinados, devida
mente autorizados por seus respectivos Go
vernos, assinam o presente Acordo, em três 
vias, na cidade de Caracas, aos trinta dias do 
mês de junho de novecentos e setenta e dois. 

Pela Venezuela: 
Rodoffo José Cardenas, Respondendo pelo 

Ministério das Relações Exteriores. 
Pelo México: 
Alejandro carril/o CastrQ. Diretor-Ger11I de 

Estudos administrativos da Presidência 
Pelo Peru: 
Luís Barrios liona, Embaixador Extraordi

nário e Plenipotenciário. 

(À Comlss/Jo de Relaç6es Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 43, DE 1989 

(1'1• 70189, Na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica, celebradO entre o 
Governo da República Federativa doBra
síl e o Governo da-República dã Nicará
gua, em JPdeabrilde 1987. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Fica aprovado o texto do Acordo 

BásicO de CoOpei'ação Técnica celebrado en
tre o Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo da República da Nicarágua, 
em l 9 deabrilde 1987. -

Parágrafo único. Os ajustes complemen
tares entre as Partes Contratantes, referidos 
no presente Acordo, ficam, para ter validade 
legal, sujeitos à aprovação do Congresso Na
;;.:ional. 

Art. 2;1> Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 120, DE 1987 

Excelentíssimos Senhores membros do 
Congresso Nacional. 

Em conformidade com o disposto no art 
44, inciso_I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de- submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado da Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do Básico de CooperaÇão Têcnka, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua, 
em Manágua a 19 de abril de 1987. 

2. Assim, o referido Acordo visa a promo
ver a cooperação técnica entre os dois países 
em áreas de interesse mútuo e que melhor 
atendam a seus objetivos de desenvolvimento 
económico e social. 

Brasflia, 11 de maio de 1987. -José Slzr. 
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DCO/Pf/DCS/ 
1267/PAIN LOO G27, DE 5 DE MAIO DE 
1987,DOSENHORMINIS1RODEESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o SenhOr 
JoséSamey 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Exçelênda o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre o Brasil 
e a Nicarágua, assinado em Manágua, em 1 ~ 
de abril de 1987. 

_2_._ ___ 0 referido acordo visa a promo'!ler a 
coopêração técnica entre os dQis países em 
áreas de interesse mútuo e que melhor aten
dam a seus objetivos de desenvolvimento __ eco
nômico e social. A cooperação a que se pro· 
põe o instrumento poderá assumir as seguin
tes modalidades: intercâmbio de informações, 
aperfeiçoamento profissional, projetas con
juntos, intercâmbio de técnicos e consultas, 
organização de seminários e conferências, en
vio de equipamentos e materiais necessários 
à realização de projetas específicos ou qual
quer outra forma de cooperação que vier a 
ser ãCOfdada entre as Partes Contratantes. 

3. ·os pFOgramãs -e ProjétOS de coopera
ção técnica a se desenvolverem no âmbito 
do Acordo Básico serão objeto de Ajustes 
Complementares entre as Partes Contratantes, 
os quais serão celebrados em estrita obser~ 
vância das disposições legais vigentes em ca-
4_~ país sobre a matéria e conterãoas especifi
caçõ~s relativas a objetos e procedimentos 
de execução de tais programas e projetas, 
bem como mencionarão a duração, as respec
tivas entidades executoras e obrigações, inclu
sive financeiras. 

4. Permito-me encarecer a Vossa Exce
lência a conveniência de o Governo brasileiro 
ratificar o presente Acordo, para o que será 
necessária autorização prévia do Congresso 

Nacional, conforme os termos do art 44, inci
so I, da Constituição Federal. 

5. N_essas condições, tenho a honra de 
submeter projeto de Mensagem Presidencial, 
para que Vossa Excelência, se de acordo, en
caminhe o texto. do _anexo ato internacional 
à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade, para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. Ro-
berto de Abreu SOcfré. - . ... . -

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO 
TÉCI'IICA ENlRE O GOVERNO DA 

REPÓBUCA FEDERAllVA DO BRASIL 
E O GOVERI'IO DA REI'ÚBUCA 

DA NICARÁGUA 

O (iovemó da Repiíbfica Federativa -do-Bfa
Sil 

<? G~o d~ ~~pública da N_icarágu_a, 

Motivados pelo desejo de promover e de
senvolver as relaçõers existentes entre os dois 
países, 

Considerando o interesse comum em de
senvolver a cooperação técnica entre os dois 
países, 
_ Acordam o seguinte: 

ARTIGO! 

As Partes Contratantes promoverão a coo
peração técnica entre ambos os países com 
o objetivo de contribuir para a melhor avalia~ 
ção dos recursos naturais e humanos, esfor
çando-se para que os programas que swjam 
em decorrência do presente Acordo se ajus
tem à política e plano de desenvolvimento nos 
dois países, como apoio complementar a suas 
próprias iniciativas para atingir os objetivos de 
desenvoMmento econômlco e social nacio
nais. 

ARTIGO II 

A cooperação técnica entre as Partes Con
tratantes poderá assumir as seguintes moda
lidades: 

a) _permuta de informaçÕes~ Por OOiTesr)on· 
dência e através da cessão de material técnico-
informativo e bibliográfico: _ _ _ 

b) formação e aperfeiçoamento profiSsio
nal, mediante realização de cursos e progra
mas de visitas ou estágios de especialização; 

c) implementação de projetas conjuntos 
em áreas que sejam de interesse comum; 

d) intercâmbio de técnicos e consultores; 
e) organização de seminários, simpósios e 

conferências: 
I) envio de equipamentos e materiais ne

cessários à realização de projetas específicos; 
g) qualquer outra forma de cooperação 

que vier a ser acordada entre as Partes Contra
tantes. 
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ARTIGO!ll 

Os programas e projetas de cooperação 
técnica referidos no presente Acordo serão 
objeto de Ajustes Complementares, entre as 
Partes Contratantes, os quais serão, celebra
dos em estrita observância das disposições 
legais vigentes em cada país sobre a matéria 
e conterão as especificações relativas a objeti
vos e procedimentos de execução de tais pro
gramas e projetas, bem como mencionarão 
a duração, as respectivas entidades executoras 
e obrigações, inclusive fmanceíri\:t>. 

ARTIGO IV 

A permuta de informações, prevista no Arti
go II, alínea a, deste Acordo, será efetuada 
entre os órgãos autorizados, em cada caso, 
por via díplomática. 

ARTIGO V 

1. O financiamento das modalidades de 
cooperação técnica definidas no presente 
Acordo, bem como os termos e condições 
de salários, ajudas de custo, despesas de via~ 
gem, assistência médica e outras vantagens 
em beneficio do pessoal mencionado no Arti
go II, serão convencionados pelas Partes Con- -
tratantes no âmbito de cada projeto. 

2. As Partes Contratantes poderão solicitar 
o financiamento e a participação de organis
mos internacionais para a execuçãO de pro
gramas e projetos resultantes da apUcação do 
presente Acordo. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes facultarão, em seus 
respectivos territórios a entrlida e estada de 
técnicos e consultores. 

ARTIGO VIl 

1. As Partes Contratantes assegurarão aos 
técnicos e consultores. a serem enviados ao 
território da outra Parte em função do presente 
Acordo, para programas de prestação de coo
peração técnica, o apoio logístico e facilidades 
de transporte, informação e trabalho reque~ 
ridas para o cumprimento de suas funções 
específicas e outras facilidades a serem defini
das nos Ajustes Complementares referidos no 
Artigo III. 

2. Da mesma forma, serão proporciona
das aos técnicos e consultores as devidas faci
lidades de alojamento e manutenção. 

ARTIGO VIU 

Cada Parte Contratante concederá aos téc
nicos e consultores designados para execer 
suas funções no território da outra Parte, em 
decorrência dos Ajustes Complementares pre
vistos no Artigo DI, bem como aos membros 
de sua família imediata: 

a) visto oficial grátis, que assegurará resi
dência pelo prazo previsto no Ajuste Comple
mentar respectivo: 

b) insenção d01 Impostos e demaisgrava
mes incidentessobre Importação de objetos 
de uso doméstico e pessom, destinados à pri
meira instalação, desde que o prazo de perma-

nência no país anfitrião seja superior a um 
ano. Tais bens deverão ser exportados ao fina] 
da missão a menos que os impostos de impor
taçãO, dos quais foram originalmente isentos, 
sejam pagos; 

c) isenção idêntica %quela prevista na alí
nea b, quando da exportação dos referidos 
bens; 

d) isênção de imPostos sobre salárioS e 
vencimentos a eles pagos por instituições do 
país remetente; 

e) facilidades de repatriação, em época de 
crise; 

f) imunidade de processo legal por palavras 
faladas ou escritas e por todos os atos pratica
dos no exercício de suas funções. 

ARTIGO IX 

Ambas as Partes Contratantes isentarão 
igualmente, de todos os impostos e demais 
gravames a importaçãp e/ou exportação de 
be11.s, equipamentos e materiais enviados de 
um pa:ís a outro em deco_rrência da implemen
tação do presente Acordo. Tais bens, equjpa· 
mentos e materiais somente poderão ser ven
didos ou transferidos no país receptor me
diante prévia autorização das autoridades 
aduaneiras e o pagamento dos impostos de 
importação dos quais foram originalmente 
Isentos. 

ARTIGO X 

Os técnicos e-_oon.sultõres-a serem enviado 
de um país a outro em função do presente 
Acordo guiar-se-ão pelas disposições dos 
;'\justes Complementares específicos e estarão 
sujeitos às leis e regulamentos vigentes no 
território do pa(s anfitrião, ressalvado o dispos
to no Artigo YlJI do presente Acordo 

ARTIGO XI 
Cada uma das partes COiitr-ã:timtes-garantirá 

a não-diVulgaçãO ·aosaocumentos, das infor
mações e de outros conhecimentos obtidc-5 
durante a implementação e vigência deste 
Acordo, assim como a sua não-transmissão 
a terceiros sem o prévio consentimento escrito 
da outra Parte. 

ARTIGO XII 

Para fadlitar e sistematizar a execução dos 
programas ou projetas que as partes acordem 
de conformidade, com o previsto no Artigo 
II do presente Acordo, as entidades respon
sáveis por sua execução elaborarão planos 
anuais de trabalho para seu eficiente cumpri
mento. 

ARTIGO XIII 

Com base na informação mencionada no 
Artigo anterior, as entidades responsáveis pela 
execução de programas ou projetas acorda
dos entre as Partes elaborarão relatórios se
mestrais que reflitam seu progresso e os apre
sentarão, por via: diplomática, às autoridades 
~esponsáveis por seu controle, de conformi-

dade com as disposições vigentes em cada 
pais. 

ARTIGO XIV 
O Ministério de Cooperação Externa, em 

sua condição de 6rgão gestor e canalizador 
da cooperação externa para a Nicarágua, re
presentará a Parte nicaragüuense neste Acor
do, e apresentará ao Governo da RepúbUca 
Federativa do Brasil, por via diplomática, as 
solicitações 9e cooperação técnica das insti
tuições do Governo da República da Nicará
gua. 

~ARTIGO XV 

1. O Presente Acordo permaneCerá em vi
gor por Um período de 5 (cinco) _anos, reno
vável automaticamente por perlodos -iguais e 
sucessivos, a menos que uma das Partes deci~ 
da denunciá-lo. A denúncia surtirá efeito seis 
meses ap6s a data de recebimento da notifica-_ 
ção respectiva. 

2. A denúncia do presente Acordo não afe· 
tará o desenvolvimento de programas e proje· 
tos em execuçao dele decorrentes,_ salvo se 
as Partes_ Contratantes convierem diversamen
te. 

ARTIGO XVI 

O presente Acordo poderá ser modificado 
por mútuo consentimentO das Partes. As mo
dificações entrarão em Vigor ria forma indiéa
da no Artigo XY. 

Artigo XVII 

Cada Parte Contratante notificirã a outra, 
por via diplomática, da conclusão dos requi
sitos constitucionais necessários à aprovação 
do presente Acordo, o qual entrará em vigor 
na data da segunda notificação. 

FeítO erri Manágua, ao 1~ dia do m!s de 
abril de 1987, em dois exemplares originais, 
nas línguas portuguesa e espanhola, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. 
- Pelo GovernO aa"""RepUblica Federativa do 
Brasil, Sérgio Duarte- Pelo Governo- da Re
públi_ca qa- Nícãfágua, Joseh Angel Buitrago. 

(A Comissão de Relações Exterioies e 
DefeSa_ Nacioliai.J ---- - -

PROJETO DE DI;(:RETO LEGISLATIVO 
N• 44, DE 1989 

(N• 86/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do convénio entre o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo_ dtJ República dO- Paraguai 
para o estabelecimento de um depósito 
franco no Porto de Rio Grahde, filmado 
em BrasDia, em 21 de julho de 1987. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Fica aprovado o texto do convênio 

entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repúbl!ca do Paraguai 
para o estabelecimento de um depósito franco 
no Porto de Rio Grande, firmado em Brasília, 
em 21 de julho de 1987. 
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional qualquer atas de 
que possa resultar revisão do convênio, bem 
como aqueles que se destinem a estabelecer 
ajustes complementares ao mesmo. 

Art. 29 Este decreto legl~lativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM No 2.56; DE 1987 
EXcelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no a.rt 

44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência. acompanhado de expo
sição de motivos do Senhçr Ministro de Esta· 
do das Relações Exteriores, o texto do convê
nio entre o Governo da República Federativa 
do BrasU e o Governo da República do Para
guai para o estabelecimento de um depósito 
franco no Porto de Rio Grande, firri'lado em 
Brasília, a 21 de julho de f987. 

2. __ O convênio, que resulta de um trabalho 
técnico coordenado por parte das autoridades 
competentes do Brasil e do Paraguai, tem um 
sentido de cooperação e profundo entendi~ 
menta no relacionamento entre os dois paíseS. 

Brasília,25 de agosto de 1987.Josi:Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOT!VÓ$ DTCJDAM - V 
DAI/249/ETRA-LOO-EO~. DE 21 DE 
AGOSTO DE 1987, DO MINISTÉRIO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José_Samey 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta _conside· 

ração de Vossa EXCelêOcia o anexo texto de 
convênio para o estabelecimento de um depó
sito franco no Porto do Rio Grande assinado 
em Brasília, a 21 de julho de 1987, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Paraguai. 

2. O instrumento em apreço prevê a con· 
cessão de um depósito franco no porto de 
Rio Grande para o recebimento, armazena
gem e distribuição de cereais a granel, de pro
cedência e origem paraguaias, transportados 
pela via ferroviária, bem como para o recebi· 
mento, armazenagem e expedição de cereais 
a granel destinados, pela mesma via, ao Para
guai, para consumo. 

3. O convênio permitirá uma nova verten
te atlântica para a exportação e a importação 
dos produtos paraguaios, e ampliará as facili· 
dades concedidas há algumas décadas à na
ção irmã através dos depósitos francos de 
Santos e Paranaguâ. Neste sentido, deve-se 
assinalar que o citado acordo, além de cons· 
tituir mais uma iniciativa concreta no campo 
da cooperação bilateral, traduz a vontade de 
entendimento e diálogo entre os dois países. 

4. Com base no artigo vr do referido con· 
vênio, caberá às partes proceder à sua ratifica
ção, para a entrada em vigor do mesmo. 

5. Nestas condições, submeto à elevada 
conSideração de Vossa Excelência o anexo 
projeto de mensagem ao CorigreSsô Nacional, _ 
para o encaminhamento ~o texto do referido 
convênio à apreciação do Poder Legislativo. 

AProveitO- a óPOrtunídade-para renovar <!I 

Vossa Excelência, Sehhor Presidente, os pro
testos do meu mais profUndo respeito. -Pau
lo Tarso Flecha de lima. 

CONVÊiiO ENTRE O Go\!ERNO DA 
REPÚI3UCA FEDERATIVA DO BRASIL . 

E.O GOVERNO DA REPÚBUCA 
DO PARAGUAI PARA O 

ESTABELEOMENTO DE UM 
DÇPÓSITO FRANCO DO 
PORTO DO RIO GRANDE 

O Governo da República Federa~a doBra· 
si! e o Governo da República do Paraguai, ins
pirados na fraterna amizade e_ crescente coo
peração que animam as relações entre os dois 
países, 

Cônscios da situação mediterrânea do Para~ 
guai e com a determinação, ratificada no ma!s 
alto nível, da República Federativa do Brasil 
de desenvolver os melhores esforços tenden
tes a facilitar à nação irmã o acesso aos portos 
marítimos brasileiros, 

Tendo presente o espírito e a letra do Trata
do da Bacia do Prata e dos demais docu
mentos que regem o s!stema de desenvol· 
vimento hannônico e a integração tisica na 
região. 

Considerando o disposto no art. XN do Tra· 
tado "de Amizade e Cooperação, de 4 de de· 
zembro de 1975, 

Acordam ~ se:guinte: 

ARTIGO I 

O Governo da República Federativa do Bra
sil compromete-se a conceder, no Porto de 
Rio Grande, para· récebimento, armazenagem 
e dlstribuição de cere"ãls a granel de prece· 
dência e origem paraguaias, transportados ex· 
dusivamente por via férrea, bem como para 
recebimento, armazenagem e expedição de 
cereais a granel destinados, pela mesma via, 
ao Paraguai, para seu consumo, um depósito 
franco, dentro do qUãl, para os efeitos adua
neiros, serão tais mercadorias, consideradas 
em regime de suspensão de tributos, estando 
sujeitas apenas ao pagamento de taxas corres· 
pondentes a prestações de serviços. 

ARTIGO II 

O Governo da República do Paraguai insta· 
lará o depósito franco, comprometendo-se a 
dotá-lo da capacidade indispensável à armaze
nagem e movimentação dos cereais ali recebi
dos. Na organização do depósito franco, serão 
atendidas as conveniências do Brasil e do Pa
raguai, limitadas pelas exigências da legisla
ção brasileira. 

ARTIGO III 

A fiscalizaçâo do depósito franco ficará a 
cargo das autoridades alfandegárias brasilei
ras. 

ARTIGO IV 

O Govei'no da República do PãraQ:uai pode
rá manter no depósito franco um ou mais 
delegados seus, os quais represeniarão os 
proprietáriOs dos cereais ali recebidos em suas 
relações com as autoridades brasileiras, envol· 

vidas nos aspectos operacionais de transporte, 
armazenamento, manipulação, venda ou em
barque dos cereais de exportação paraguaia 
ou para o eventual recebimento de cereais 
importados e sua expedição para o Paraguai. 

ARTIGO V 

. O Governo da Repú6fica Federativa doBra· 
sil regulamentará a Ublização do depósito fran· 
co no Porto _do Rio Grande, de modo a serem 
resguardadas as necessárias cautelas fiSCais 
e atendidas as disposições legais vigentes so· 
bre o trânsito de mercadorias por território 
brasileiro. 

ARTIGO VI 

Cada parte contratante notificará a outra do 
cumprimento das respectivas formalidades 
constitucionais necessárias à aprovação do 
presente Convênio, o qual entrará em vigor 
na data do recebimento da segunda dessas 
notificações. 

ARTIGO Vil 

O presente convênio poderá ser denuncia
do por qualquer das partes contratantes a 
qualquer tempo, cessando seus efeitos após 
1 (um) ano a con~r da data da nota de de
núncia. __ _ _ _ -

Feito em Brasília, aos 21 dias do mês de 
julho de 1987, em dois exemplares originais, 
nos idiomas português e espanhol, sendo am
bos os textos igualmente autênticos. - Pelo 
Governo da República Federativa do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodré. - Pelõ Governo da 
República do Paraguai: Carlos Augusto Sal
clivar. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa ffacfonal.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 45, DE 1989 

(1'1• 88/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
raç8o Genti'lica e Tecnológica entre o Go-

- vemo da República Federativa do BmsU 
e o Oovemo da República lslámica do 

·· Paqulsttío, celebrado ~m lslambad, em 
19 de outubro de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? Fica aprovado o texto do Acordo 

de Cooperação Científica e Tecnológica entre 
o Govemo_da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Islâmica do Pasqui· 
tão, celebrado em fslamabad, em 19 de outu
bro de 1988. 

Art. 29 Ficam sujeitos à aprovação- do 
Congresso Nacional quaisquer atas que pos
sam resultar em revisão do referido Acordo, 

- bem como quaisquer ajustes complementa· 
res ao mesmo. 

Art. 3~ Este decreto legislativo entra em vi
gor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 538. OE 1988 
Excelentissimos S~hhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no a_rt 

49, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
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de Vossas Excelências. acompanhado de Ex· 
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do de Cooperação Gentífica e Tecnológica, 
celebrado_ entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Islâ
mica do Paquistão, em lslamabad, em ]9 de 
outubro de 198B. - -

2. O referido Acordo estabelece as bases 
para a cooperação entre os dois países nos 
campos da ciência e tecnologia. 

Brasília, 13 de dezembro de 1988. -José_ 
Samey 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCTEC-DAI/ 

DAOC -1/366/PAIN-'- LOO-D13, DE I' 
DE DEZEMBRO DE 1988, DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÓES 
EXTERIORES, 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey 
Presidente da República. 
Senhor Presidente: 

Tenho a honra de referir-me ao Acordo Bá
sico de Cooperação Cientifica e TecnológiCa 
entre o Governo da Repúblfca Federativa do 
Brasil e o Governo-da República Islâmica do 
Paquisttio, firmado em fslamabad, em 1 ~ de 
outubro de 1988. 

2. O novo instrumentO, que resultou de pro· 
Jangada e cuidados13. nego-ciação, estabelece 
as bases para a cooperação entre os _dois paí
ses nos campos da ciência e da tecnologia, 
principalmente através das seguintes ativida· 
des: 

a) intercâmbio de informação cientifica e 
tecnológica; 

b) intercâmbio e treinamento de pessoal 
científico e técnico; 

c) implementação conjunta ou coordenada 
de programas ou projetas de pesquisa cienti
fica ou desenvolvimento_ tecnológico; 

d) estabelecimento, operação e/ou utiliza· 
ção de instalações cientificas e técnicas, e cen
tros experimentais ou de teste, ou de produ
ção-pilotcr, 

e) qualquer outra forma de cçoperação com 
a qual concordam as partes COhtrataptes. 

3. Prevê ainda o Acordo em apreço a realiza
ção de reuniões a cada dois anos, da Comis
são Mista de Ciência e Tecnologia, alternada
mente no Brasil e na República Islâmica do 
Paquistão. A referida Comissão /Y\ista terá -co
mo objetivos básicos determinar e promover 
a implementação do acordo em pauta e dos 
ajustes complementares específicos a serem _ 
concluídos no seu âmbito, bem como ·inter
cambiar imfoirnações-Sobre O pro9'iesSo reali
zado na execução- dos programas, projetas 
e atividades de interesse mútuo. 

4. O novo Instrumento vfsa a sérvir de base 
legal e institucional para a expansão do inter
câmbio cientifico e tecnológico entre o Brasil 
e a República Islâmica do Paquistão. 

5. Em face do exposto, permito-me enca
recer a Vossa Excelência a conveniência de 
que seja este instrumento submetid_o ao exa
me do Congresso Nacional, na forma do art. 
49, inciso I, da ConStitUiÇãO Federal. 

6. Nestas condições, tenho a honra de sub· 
meter projeto de Mensagem ao Congresso 

Nacional para que Vossa Excelência, se assim 
h_ouver por bem, encaminh~ o texto do anexo 
acordo ao Poder Legíslativo. 

Aproveito a _oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito - Ro
berto de Abreu Sodré 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E 
TECNOLÓGICA ENTRE O 

GOVERNO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBUCA 
ISIAMICA DO PAQUISTÃO 

O crõVemo da República Federativa doBra
sil e 

O Governo da República Islâmica do Pa
quistão (doravante denominados "Partes Con· 
tratantes"}. 

Com base nas relações de amizade existen
tes entre os dois países, e 

Dado o interesse comum no progresso da 
ciência e do desenvolvimento tecnológico de 
modo a aperfeiçoar a qualidade de vida de 
seus povos. 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO! 

_1. As Partes Contratantes promoverão a 
co~p_~ra):ão científica e tecnológica entre os 
dois países. -

2. O estabelecimento de programas, proje
tas e outras formas de cooperação nos termos 
do presente acordo assim como seus deta· 
lhes, serão objeto de Ajustes Complementares 
específicos concluídos através dos canais di
plomáticos. 

3. As invenções que resultem da atividade 
cónjunia de pesquisa cientifica e de desenvol
vimento tecnológico realizados por equipes de 
especialístas- dos dois países, no âmbito do 
presente acordo, serão consideradas proprie· 
da_c:le conjunta dos dois países e serão paten
teadas por ambos os governos, segundo as 
leis em vigor em cada país. Cada governo 
se compromete a não transmitir a um terceiro 
país ou organização multinacional informa
ções sobre os resultados da cooperação no 
âmbito deste acordo, a menos que para tanto 
obtenha o consentimento, por escrito, do ou· 
tro governo. 

ARTIGO n 
A cooperação poderá incluir os seguintes 

itens: 
a) intercâmbio de informação científica e 

tecnoJógica; 
b) intercâmbio e treinamento de pessoal 

científico- e técnico; 
c) implementação conjunta ou coordena· 

da de programas ou projetas de pesquisa cien· 
t:ífica ou desenvolvimento tecnológico: 

d) estabelecimento, operação e/ou utiliza
ção de instalações científicas e _técnicas, ou 
de produçãoMpiloto; 

e) qualquer outro forma de cooperação 
com a qual concordam as Partes Contratantes. 
Similarmente, quando pareÇa aptopriado e 
depofs de aprovação conjunta pelas Partes 
COntratantes, organiZaÇões e instituições de 
urh. terceiro paíS ou qualquer organização in-

temadonal, poderão ser convidadas a parti
cipar nos programas, projetas e atividades re
lativas ao presente Acordo. 

ARTIGO lU 

Ambas as Partes Contratantes,- de conforM 
midade com suas legislações nacionais, pode
rão promover a participação de organizações 
e instituições privadas de seus respectivOs pai
ses na iinplantação dos programas, projetes 
e atividades de cooperação previstos nos Ajus
tes Complementares específicos menciona
dos no § 2~ do art I do presente Acordo. 

ARTIGO IV 

1. As despesas com o envio de pessoal 
científico e técnico, equipamento e _material 
de um pafs para o outro, para cumprir os obje
tivos do presente Acordo, correrão por conta 
da Parte que envia, enquanto_a Parte que rece
be arcará com as despesas de diárias de ma· 
nutenção, despesas médicas e custos de 
transporte local, a menos que seja de outro 
modo previsto nos Ajustes Complementares 
específicos conduídos segundo o § 29 do art 
I deste Acordo. 

_2. As. respectivas contribuições governa
mentais aos programas, projetas e atividades 
deverão ser realizadas de modo a ser estabe

. Iecido nos Ajuste_s Complementares esped· 
ficas mencionados no § 2ç do Art. I. 

3. Ambas as Partes Contratantes', ·no âin
bito da Comissão Mista a que faz referêi1cia 
o art V do presente Acordo, deverão concor· 
dar quanto ao modo pelo qual organizações 
e instituições de um terceiro país, ou uma 
organização internacional, poderão participar 
CQm contnbuição aos programas, projetes ou 
outras formas de _cooperação previstas neste 
Acordo. 

ARTIGO V . 
1. D~ modo a determinar e promover a 

implementação do presente Acordo e dos 
Ajustes Complementares específicos a serem 
concluídos no seu âmbito, segundo o prevísto 
no § 2 do_ art. I, e para intercambiar as informa
çõ~ sobre o progresso realizado na execução 
dos programas, projetas e atividades de inte
res_se mútuo, uma Comissão Mista deverá reu
nir-se a cada dois anos alternadamente, na 
República Federativa do Brasil e na República 
[slâmica do Paquistão. A Comissão Mista deve
rá ser composta por membros brasileiros e 
paquistaneses, que serão designados por seus 
respectivos Governos, para Cada encontro. Pe
lo Governo da República Federativa do Brasil, 
o órgáo executor será o Ministério das Rela
ções Exteriores. Pelo Governo da República 
Jslàmica qo Paquistão, o órgão executor s_~rá 
o Ministério da Ci_ência e Tecnologia. 

2. A Comissão ,Mista fará as recomenda: 
ções que jul9ar apropriadas e poderá Sugerir 
à designação, por prazos determinados, de 
grupos de espescialistas para o e_s_tudo de 
questões específicas- Tais grupos poderão 
também ser convocados de comum acordo 
entre as Partes Contratantes através de can.3is 
diplomátic_9s. 
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3. O intercâmbio de inform-ações cienti
ficas e tecnológicas a que se refere a clasula 
{a) do art. J( poderá ser efetuado através dos 
centros de documentação, bibliotecas espew 
ciali.zadas e outras instituições designadas pe· 
Ias Partes _Contratantes. 

4. O âmbito da disseminação das infor
mações obtidas como resultado dos progra
mas, projetas e atividades de cooperação de
verá ser estabelecido nos Ajustes Comple
mentares específicos, mencionados no § 2 do 
art. I. 

ARTIGO VI 

1. As Partes Contratantes, de conformida
de com suas respectiva.~negíslações nacionais 
e levando em consideração a necessária reci
procidade, deverão facilitar a entrada e saída 
do território nadonal dos especialistas e mem
bros de sua família imediata. 

2.--- Os bens pessoa[s dos especialistas e 
membros de sua família imediata, e o equipaM 
mento e material importado e/ou exportado 
para utilízação nos projetas no âmbito do pre
sente Acordo, deverão ser insentos do paga
mento de taxas, sobretaxas e outros direitos 
sobre importação e/ou exportação, incidentes -
sobre tais transações de acordo com as res
pectivas legislações nacionais, e levando em 
consideração a necessária reciprocidade. 

ARTIGO VIl 

1. o Ministério das relações ruerrores do 
Brasil e o Ministério da Gência e Tecnologia 
do Paquistão, em seus respectivos países; es· 
tarão encarregados da coordenação das me· 
elidas a serem tomadas, em nível nacional, 
com relação a este Acordo. 

2. Os Ajustes Complementares específi
cos, previstos no § 2 do art I, determinarão 
as organizações e instituições responsáveis 
pela implementação dos programas acorda
dos. Tais organizações-e instituições deverão 
manter ambas as Partes Contratantes informa
das sobre os progressos realizados na execu
ção de tais programas. 

~ ARTIGOVI!l 
1. Este Acordo está sujetio à RatificaÇão, 

e entrará em vigor na data da troca dos Instru
mentos de Ratificação. --

2. Este Acordo terá uma vigência de cinco 
anos, prorrogáveis automaticamente por 
iguais períodos, a menos que denunciado por· 
uma das Partes Contratantes, mediante notifi
. cação que surtir ti efeito um ano· depois da 
data de recebimento da notificação respectiva. 
A denúncia do presente Acordo nao afetará 
o desenvolvimento de qualquer Ajuste Com
plementar espedfico conduído segundo o § 
2 do art.l. 

Feito em Islamabad, no 1 o dia do mês de 
outubro de I9a8, em dois exemplares origi
nais, nas línguas portuguesa e inglesa, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Paulo Tarso Recha de lima. 

Pelo Governo da República Islâmica do Pa
quistão: M. Masíhuddin. 

(;4 Comissão de Relações Exterlo~ 
res e Defesa Nacional) 

Pareceres 

PARECER l'l' 234; DE 1989 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
- e Odadania, sobre o Projeto de Lei da 

Câmara no 78186 (n? 1.945, de 1983, na 
origem), que "inclui o fotógrafo autóno
mo no Quadro de Atividades e profissões 
a que se refere,o artigo 577 da Cons'o· 
lidação das Leis do Trabalho, aprovado 

- pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio 
de 1983." 

Relator: Senador O/avo Pires 

O Projeto em análise, de autoria do ilustre 
Deputado OIY f achin, foi apresentado em 
1983 e tem por escopo-alterar a Lei no 5.452, 
de 1-~ de maio de 1943 - Consolidação das 
leis do Trabalho -, no s_entido de incluir o 
fotógrafo autónomo no quadro de atividades 
e profissões, como categoria diferenciada. 

Na Casa de origem a medida mereceu aco
lhimento nas Comissões de Constit11ição e 
Justiça e de Trabalho e Legislação Social, tenM 
do sido aprovada em plenário em junho de 
1986. 

Remetida à revisão do Senado Federal, foi 
a matéria apreciada pela Comissãq de Legis
lação Social, que se manifestou pela sua apro
vação. 

Ao ser o projeto submetido ao crivo de Ple
nário; apresentou o ilustre Senador Menezes, 
em sessão realizada no dia 11 de abril do 
corrente ano, substitutivo, cujo exame foi con
ferido a esta Comissão. 

O substitutivo em questão, na realidade, 
propõe a disciplinação das profissões de Fotô~ 
grafo Profiss_ional e de Técnico em Fotografia, 
definidas expressamente, além de criar o Con
selho Federal dos Fotógrafos J?rofissionais e 
oS-COnSelhos Regionais, localízados nas capi
tais estaduais, no Distrito Federal e nos Territó
rio-s Federais. 

Por derradeiro, a proposição, no Capítulo 
das Disposições Gerais, estabelece critérios 
de responsabilidade civil e penal dos fotógra
foS profissionais, de direitos- aUtorais, fiXa a 
jornada de Trabalho em 5 horas diárias e em 
30 floras semânais. -- -

Há, contudo, alguns aspectos que merecem 
reflexão mais aprofundada, como, por exem· 
pio: 

A ementa do projeto refere-se a fotógrafo 
autónomo e nõ corpo do projeto aparecem 
as expressões fotógrafo profissional e simples
mente fotógrafo. 

o-parágrafo único do artigo 1 Q estabelece 
as condições sine quibus non para conside~ 
rar-se alguém fotógrafo profissional, da mes
ma forma que o caput refere-se apenas a fotó
grafo profissionaL Já o art. 2o inclui a profissão 
de técnico em fotografia sem definir as condi
ções necessárias ao exercício da rt;1esma. 

Sugere -também o relator que a Comissão 
de Redação opine sobre a forma enclitica dos 
incisos IV e V do art 3o A inteligência do expres· 
so no art. 5' não foi bem entendida. Dúvidas 
também surgiram nos concernente ao art. 20. 
Regional ou Regionais e no art. 32, ··envolvem 

ou envolvam? No inciso" 11 do art. 7~, ética e 
profissional e estados e territórios (art. 13) tal· 
vez ficasssem melhor se grafados coin Iniciais 
maíúsculas. 

A disciplinação proposta, inegavelmente, 
vem ao enc-ontro das aspirações de milhares 
de profissionais da área fotográfica, que de 
há muito carecem de uma regulamentação 
específica das atividades a~ fotógrafos Autó
nomos e de Técnico em Fotografia. 

Pelo que foi exposto e considerando o esta
beleddo no art. 5Q, inciso XVJ[J, e art. a~·, incisos 
r a VIII, da atual Constituição, opino pela consti
tucionalidades jurididdade da emenda apre· 
sentada, que virâ beneficiar cerca de 300.000 
(trezentos (trezentos mil) profissionais do ra
mo, em todo o Brasil, enqu -irando legalmen· 
te extensa gama de profissJu, tc.\S do gênero, 
em todo o País. 

No entanto, o Substitutivo em análise con
tém pequenas impropriedades que merecem 
ser apontadas nesta oportunidade. 

Por estas razões sugiro algumas alterações 
redadonais à proposição. 

Faz;-se necessário, em primeiro lugar, que 
os arts. 10 e 14, § 2°, sejam reescritos para 
que se faça menção ao item V do art. 8", e 
não ao item Vl deste mesmo artigo. 

De igual forma, o inciso V, do art._ 21 deve 
ser complementado, uma vez que omite o art. 
31, que estabelece as condições para o exer

~ cfcio das profissões de Fotógrafo Profissional 
e de Técnico em Fotografia. 

Registrando-se que a proposição em exame 
harmoniza-se com as normas dispostas no 
art. a? da lei Maior e que são inquestionáveis 
os· benefícios que a medida há de propor
cionar às categorias em questão, opinamos 
peJa aprovação do Projeto na forma do substi· 
tutivo oferecido em plenário, com: as seguintes 
submendas: 

SUBMENDA N' 1 -R 

Dê-se aos art 10 e 14, § 2?, do Substitutivo, 
as seguintes redações: 

"Art. 1 O. As penalidades a que se refere 
o inciso v do art. ao serão graduadas conforme 
a natureza da infração e de acordo com as 
conseqüências do ato sobre o exercício da 
profissão." 

"Art. 14. . ........... ---·-.. ----------·-
1 - ...................... ---·------· ·---...... -

§ 1' ......... -...... -----·--....... _______ .. 
§ 29 _ Em caso de reincidência, serão apJ1-

cad~s as penalidades mais graves, de confor
midade com o item V, do art. a~ 

SUBMEMDA N• 2-R 

Dê-se ao inciso V, do art. 21 do Substituto 
a redação que se segue: 

Arl 21. .. ..... -----.. --~---·~---
1 - ............. '·--------·--·-.. -·---

... , ........................ -----·-~--...........--. 
V- Comprovação do enquadramento no 

disposto no parágrafo único, do art. 19 e nos 
incisos 1, II, IV e V, do art. 39 

Sala das Comissões, 2a de Setembro de 
1989. - Cid Sabóia de Carvalho, Presiden~e 
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- O/avo Pires, Relator - João Menezes -
Jutahy Magalhães - Chagas Rodrigues -
Carlos Patrocfcio .:..._ Franâsco Rollembetg
Maurício Corr& -Lourival Baptistd-Edison 
Lobão - Wilson Martins - Ney Maranhão. 

PARECER N• 235, DE 1989_ 

"Da Comissão de Constituição, JuStiça 
e Gdadania, sobre o Projeto de Lei da 
e&nara n• 25 de 1989_jProjeto de Lei 
n• 2236-A de 1989, na origem) que "alte
ra a redaçào do Inciso 1, a/inea b, do art. 
32 da Lei n? 7. 729 de 16 de janeirO de 
1989, para inclUir o Municfplo de José 
de Freitas na jurisdiç!Jo da Junta de Con
dliação e Julgamento de T erezina, Piauí." 

Relator: Senador João Lobo 
Vem a exame desta Casa, Projeto de Lei 

da Câmara n"'25, de 1989, de autoria do Egré
gio Tribunal Superior do Trabalho, que "altera 
a redação do inciso 1, aJínea b, do art. 32_ da 
Lei n9 7.729 de 15 de janeiro de 1989, para 
incluir o Município de José de Freitas na juris
dição da Junta de Conciliação e Julgamento 
de Terezina, Piauí". 

A citada lei 7.729- Criou várias Juntas de 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Jus
tiça do Trabalho e definiu jurisdições, propi
ciando, destarte, considerável expansão da 
pf(!stação jurisdidonal de primeira instância 
dessa justiça especializada. Pelo que consta 
do seu art. 32, alínea b, inCiso L "as Junt:is 
de Conciliação e JUlgamento de Terezina. 
Píauí, tem a sua jurisdição apenas no seu pró
prio Município e nos de AJtos, Demerval Ler 
bão, Campo Maior, Monsenhor Gil e União". 

O Projeto de Lei em referência. tem a sua 
origem na solicitação--do Exmo Sr, Dr. Juiz 
Presidente do Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 7~ Região, constante do ofício 
TRTGP n~ 280/89, propondo a inclusão do 
Município de José de F_reitas na jurisdição de 
uma das juntas de conciliação e julgamento 
de T erezina, no Estado de Piauí, que, con
soante art. 19 da Lei no 7.671, de21 de outubro 
de 1989, passou à jurisdição do Egrégio Tribu
nal Regional do Trabalho de 16& Região. 

Diz o art. da precitada Lei n~ 7.761: 

"Fica criado o Tribunal Regional do 
Trabalho da 16• Região , que terá sede 
em São Luiz, Maranhão, e jurisdição nos 
Estados do Maranhão e Piauí." 

O mencionado Projeto de Lei se fundamen
ta no que determina o art. 2" da Lei n~ 6.947, 
de 17 de setembro de 1981, que estabelece 
que "a jurisdição de uma Junta de Conciliãção 
e Julgamento só poderá ser estendida a Muni
dpios situados em um raio máximo de 100 
(cem) quilômetros da sede e desde que exis
tam facilidades de acesso e meios de condu
ção regulares". 

Dispensável é dizer-se da real importância 
deste Projeto de Lei, considerando-se CJUe 
além dos aspectos d_e ordem prática que apre
senta, o citado Munlciplo de José de Freitas 
dista apenas 60 (sessenta) quilômetros de Te· 
rezina, Piauí, portanto, satisfazendo o permis-

sivo constante do supra referido dispositivo 
legal. . _ . 

Em face ao exposto, e considerando me
Xistir óbice de natureza constitucional, jurídica 
e de técnica legislativa que inviabilize a trami

- tação da matéria, somos pela aprovação deste 
Projeto de lei da Câmara n" 25, de 1989. 

Sala das Comissões, 28 de Setemb(o de 
1989. - Qd Sabóia áe Carvalho, Presidenter 
- Joilo Lobo, Relator - Car/ps _ Patrocinlo 
- Joilo Menezes - Edison Lobão - Frap· 
cisco Roffemberg- Lourival Baptista -Au
reo MeDo- N_ey Mªranhão- W,.1son Martins 
-Jutahy Magalhães- Chagas Rodn"gues. 

PARECER N• 236, DE 1989 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Redação do vencido para o tqmo su-
plementar do substitutivo ao Pr<?jef? áe 
Lei doDFnP29, de 1989. 

A Comlssão Diretora apresenta a red.ação 
do vencido para o turno suplementar do subs
titutiVo 'âo Projeto de Lei do DF n~ 29,de 1989, 
que altera a estrutura da adm_inistração do Dis· 
trito Federal, exUil.gue órgão~ e dá outras pro· 
vidências. -

Sala das Reuniões da Comissão, 2 de outu
bro de 1989.- Nelson Carneiro, Presidente
- Áureo Meffo, Relator Mendes Canale -
Pompeu de Sousa 

ANEXO AO PARECER N' 236, DE !989 
Redaçao do vencido para o tumo su~ 

plement§lr do substitutivo ao Projeto de 
Lei do DF n~ 19, de 1989, que altera a 
estrutura da administração do Distrito Fe~ 
dera/, extingue órgão e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. I o? -sãO --transformados na estrutura 

básica da administração do Distrito Fede(a]: 
[-a Secretaria de Serviços Sociais em Se

cretaria de Desenvolvimento Soda!; 
li -a Secretãiia de Viação e Obras em Se

cretaria de Desenvolvimento Urbano; 

lU- a Secretaria de Seryiço Públicos em 
Secretariã _de TransporteS;- -

N-A Secreta(ia da Cultura em Secretaria 
de Cultura e Esporte. 

Arl Z' SãO-alteradas as denominações da 
Secretaria do Governo para Secretaria de Pla
nejamento e da Secretaria de Finanças para 
Secretaria da Fazenda. 

Art. 39 Os assuntos compreendidos na 
competência das secretarias são os seguintes: 

[-Secretaria de Planejamento - Seplan: 
pesquisa, previsão, piãnejamento, orçamento, 
-sistema de informações, avaliação, controle, 
informática, organização e métodos e super
visão das administrações regionais; 

11-Secretaria de Administrçaão _- SEA: 
administração de pessoal, de material, de 
transporte oficial, de documentos e comuni
cação adminiS!.rativa e de património; 

III-Secretaria da Fazenda- SEF: admi
nistração tributária, administração financelra, 
contabilidade e controle interno; 

fV -Secretaria de Educação- SE: ensino 
de I e li graus, assistência ao educando e fisca
lização do ensino; 

V-Secretaria de Saúde-SES: saúde pú
blica, assistência médica, odontológica, hospi
talar e vigilância epidem!ológlca e sanitária; 

VI- Secretaria de Desenvolvimento Social 
- SDS: assistência ao menor e ao idoso ca
rentes, promoção da integração dos defiden
tes na sociedade, assistência comunitária, re
gulação de necrópoles e promoçao do atendi
mento habitacional da população; 

Vfl-Secretaria de Desenvolvimento Urba
no - SDU; urbanismo, arquitetura, engenha
ria, paisagismo,- Obras públicas, tratamento e 
abastecimento de água, coleta e destinação 
de esgoto e lixo, energia elétrica, fontes alter
nativas de energia, iluminação pública e sa
neamento; 

VIU-Secretaria de Transportes -ST: sis
tema viário, transportes coletivos,índividual e 
de carga, operação e manutenção de infra-es
trutura para passageiros, concessão, permis
são e controle da 9peração de transportes e 
política tarifária para o transporte público; 

IX-Secretaria de Agricultura e ProQução 
SAP: agricultura, organização agrária, pro

_dução animal e vegetal, promoção e extensão 
rural, cooperativismo rural, irrigação, açuda
gem, armazenagem, meteorologia e abaste
cimento; 

X- Secretarfa _de Segurança Pública -
SSP: formulação da política de segurança pú
blica, prevenção e combate a incêndio, busca 
e salvamento e defesa civil e coordenação 
operacional de sua execução pelos órgãos de 
segurança, sistema penitenciário, educação, 
controle e fiscalização- do trânsito e tráfego 
e engenharia de trânsito; 

XI- Secretaiia -de Cultura e EspOrte -
SCE: processo e memória cultural da popula
ção, património artístico, hiStórico e documen
tal, tradição, fo_lclor_e, esporte amador e lazer; 

XII- Secretaria da lndústria, Comércio e 
Turismo- SlCT: controle do desenvolvimen
to industrial e Comercial, regulação das ativida
des industriais e comer_dais; "assistência em· 
presaria!, promoção e controle do desenvol
vimento turístico; 

Xlll -Secretaria do Trabalho- STh: estu
dos e pesquisa sobre mão-de-obra. e formação 
e aperfeiçoamento de mão-de-obra, assistên· 
cia e integração social do trabalhador, assis
tência às associações comunitárais, classistas 
e sindicais, mercado de trabalho, sistema de 
emprego, salário e renda do trabalhador e polí· 
tica de lazer para o trabalhador; 

XIV- Secretaria de Comunicação Socai- -
SCS: comunicaçãO social dó Govenró, leVan
tanmento e pesquisa de opinião pública, publi
cidade, propaganda e defesa do consumidor; 

)01 -Secretaria do Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia - Sematec: proteção, preserM 
vação e vigilância ambiental, prevenção à ero
sãO, promOção, estímulo e controle do desen
volvimento dentíflco _e tecnológico _e pesquisa 
cientifica e tecnológica. 

Art. 4~ Integram ainda a estrutura básica 
da administração do Distrito Federal _o Ga-
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biente do Governador, constituído do Gabien
te CIVil e do Gabinete Militar e a Pro_curadoria 
Geral. 

Parágrafo único. Os assuntos compreen
didos nas competências dos órgãos de que 
trata este artigo sllo os seguintes: 
I- Gabinete Gvi1- GC: aSsistência ao go

vernador em suas ações política e social; 
U- Gabinete Militar- GM: aSsistência nos 

assuntos de natureza miHtar e segurança do 
Governador; 

llf-Procuradoria Geral - PRG: represen-
tação judical do Distrito Federal nas ações 
e feitos como autor, réu, assistente ou opo
nente, assistência e consultaria jurídica ao go
vernador e aos órgãos e entidades da admínis
traç2Jo direta e indireta e assistência jurídica 
aos necessitados. 

Art. 59 são alteradas as denominações 
dos seguintes cargos de natureza especial: 
I-Secretário do Governo para SeCretário 

de Planejamento; 
H- Secretário de Finãnç$ para Secretário 

da Fazenda; 
m -Secretário de ServiÇos Sociais para Se

cretário de Desenvolvimento Social; 
N -Secretário de Viação e Obras para Se

cretário de DesenvoJvimento Urbano; 
V-Secretário de Serviços PÚblicOs para 

Secretário de Transportes; 
VI -Secretário da Cultura para Secretário 

de Cultura e Esporte. 

Art. 69 São rriantidos os seguinteS carQos 
de natureza especial: 

l-Secretário de Administração; 
U- Secretário de Educação; 
III-Secretário de Saúde; 
IV -Secretário de Agricultura e Produção; 
V-Secretário de Segurança Pública; 
vr-Secretário da Indústria, Comércio e 

Turismo; -
VJ[- Secretário do Trabalho; 
VIII- Secretário de Coifli.micação Social; 
lX-Chefe do tiabine.nte dvU; 
X- Chefe do Gabinente Militar; 
XI- Procurador Geral; e 
XII- Consultor Jurídico. 
Art. 7? São extintos, na estrutura da admi

nistração do Distrito Federal, os seguintes ór· 
gãos de deliberação coletiva: 
I-Conselho do Desenvolvimento Econó

mico; 

II-Conselho de Defesa do Patrimônio Cul
tural; 
lll-Conselho Consultivo dos Deficientes 

FlSicos; 
IV -Conselho de Alta Tecnologia; 
V-Conselho do Trabalho; 
VI.:....... Conselho SupervisOr das Unidades de 

Consentação e Áreas Protegidas Administra
das pelo Distrito Federal; 

VJI- ComisSão Consultiva para AssuntoS 
de Alta Tecnologia; 

VIII- Comissão Técnica para Formulação 
da Política de Trasporte Coletivo. 

Art. ~ São mantidos na administraçao do 
Distrito Federal, com as atuais competências, 
composição e classificação, nos órgãos espe
cificados, os seguintes colegiados: 

1-Conselho de Arquitetura, Urbanismo e 
MeiO~Ambiente - Gabinente do Governador; 

H- Conselho de Desenvolvimento Jndusk 
trial- Gabinete do Governador; 

lfi- Conselho de Política de Pessoal- Se
cretaria de Administração; 
N-ConseJho de Saúde - Secretaria de 

Saúde; 
V- Conselho de Educação - Sercetaria 

de Educação; 
VI-Conselho de Cultura - Sercetaria de 

-eUJtura e ESporte; 
'Jl1- COhselbO de Transporte Público Cole

tive- Secretaria de Transporte; 
VIII- Conselho dos Direitos da Mulher -

Secietaria do- Desenvolvimento Social; 
JX-COOSeiho Penitenciário --Secretaria 

de Segurança Pública; 
X~ Conselho de Entorpecentes - Procu

radoria Geral; 

XI- Conselho Regional de Desportos -
--Sercetaria de Cultura e Esporte; 

XII- Conselho Rodoviário- Departamen
to de Estradas de Rodagem; 

XJII-Consdho de Trânsito - Departa
mento de Trânsito; 

XIV- Conselho de Desenvolvimento Social 
-Secretaria de Desenvolvimento Social; 

XV -Comissão de Coordenação do Trata~ 
menta da Informação --Secretaria de Planeja
mento; 

XVI- Comissão de Ucitação - Sercetaria 
de Administrãção; 

XVII- Comissão de Campanha de Incen
tivo à Arrecadação- Secretaria da Fazenda; 

XVII1 ~Comissão de Encargos Educacio
nais - Secretaria de Educação. 

XIX--Junta de Recursos FIScais -Secre-
taria da Fa,z.~:nda; _ · 

XX-Junta de Controle do DER-DF; 
XXI--Junta de Controle do Detran-DF; 
XXU -JuntasAdmistrativas de Recursos de 

lnfrações, em número de 2 (duas)- Departa~ 
mente de Trânsito. 

Parágrafo único. O disposto no taput des
te artigo não se aplica à Comissão de Ucita
ção, que contará com sete membros efetivos 
e igual número de_ suplentes, divididos em 
duas câmaras. 

Art. 99 O Distrito Federal é dividido em 
doz.e. Regiões Administrativas:_ Plano Piloto, 
Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Gama, 
Samambaia, -TaguEitinga·, t:eilândía~ Brazlân
dia, Sobradinho, Pl_a_naJtina e Partmoá. 

~ar~9rafo único. Os limites das Regiões 
Admili.istrativas de que trata este artigo, in· 
duindo áreas urbanas, rurais e de expansão 
urbana, serão fixados por ato do Governador. 

-AI:_l -1 O. Para fins de implantação das Ad
ministrações Regionais do Plano Piloto, de Sa· 
maffibaia e do Paranoá, são criadas, na Tabela 
de Pessoal do Distrito Federal, as seguintes 
funções: 

1-do Grupo Direção e_Assessoramento 
Superiores: -

a) 3 -Administrador R~gional-Código 
LT-DAS-10!.4; 

b) 10- Diretor de Divisão-:- Có.qigo LT
DAS-101.2; 

c) 6 -Assessor- C6digo LT ~DAS-1 022; 
d) 3 - Chefe de SeiViço :.._ Código LT

DAS-101.1. 
li-Do Grupo Dit-eção e Assistência lnter· 

mediá!Ws: 
a) 15 -Chefe de Seção - Código 

DAI-111.6; 
b) 37 - Chefe de Seção - C6digo 

DAI-1113; 
c) 6-Ássistente-Códi"go DAI-112.6; 
d) 14 -Assistente - Código DAI-I 1 2.3; 
e) 13 -Secretário Administrativo- Códi

go DAI-1123. 

Art. 11. São alteradas as denominações 
das segujntes funções de confiança da Tabela 
de Pessoal do Distrito Federal: 

I-Administrador do Núcleo Bandeirante, 
para Administrador Regional do Núcleo Banp 
deirante; 

U -Administrador do Setor Residencial, In
dústria e Abastecimento, para Administrador 
Regional do Guará; 

DI -Administrador de Ceilândia, para Ada 
ministrador Regional de Ceilândia; 

IV -Administrador do Cruz.eiro, para Admi
nistrador Regional do Cruzeiro. 

Art. 12. A Assessoria Especial para As
suntos da Erosão é transformada em Asses
soria Especial do Governador, mantidã~-ãs 
funções de Direção e Assessoramento Supe-
rlõfeS--e Oireção e AssiStêriOaTiiú?nnediárías 
nela existentes, conforme dispuser ato regula· 
mentar específíco. · 

-Art 1.3. Das alterações procedidas nos 
termos desta Lei, resuhará, obrigatoriamente: 
I- a transferência das unidades organiza

d_qnais, atualmente integrantes de estruturas 
de órgãos da Administração Direta do Distrito 
Federal, para a estrutura das novas Secreta
rias; 

D- a extinção de unidades organizacionais, 
atualmente integrantes da estrutura das funda
ções, empresas páblicas e sociedades de eco-
nomia mista, com a conseqüente criação, se 
for o caso, de Unidades correspondentes, ne
cessárias à exeCução daS atívidades nos res
pectivos órgãos, que passam a exercê-las. 

Art. 14. Desde que nào acarrete aumento 
de despesas, é autorizado o Governador do 
Distrito Federal, pelo prazo de noventa dias, 
a transformar, dar nova denominação, redis· 
tribuir e reduzir símbOlos de classificação de 
funções dos Grupos Direção e Assessoramen~ 
to Superiores e Direção e Assistência Interme
diárias existentes, a fim de atender à estruturas 
organizacionais das Secretarias e das Admi· 
nistrações Regionais, resultantes desta Lei. 

Art _15. São alocados às Secretarias o 
material permanente, equipamentos e instala
ções de uso espe!dfico dos órgãos daAdminis· 
tração lndireta, cujas competências foram a 
elas transferidas em decorrência desta Lei, ob
servadas as normas legais pertinentes. 

Art. 16. São as seguintes as vinculações 
das entidades da Administração lndireta e 
Fundacional: 



Outubro de I 989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Terça-feira 3 5319 

l-Autarquias: 
a) Departamento de Estradas de Rodagem 

do Distrito Federal-- DER-DF, vinculado à 
Secretaria de Transportes; 

b) Departamento de Trãnsito.do Distrito Fe
deral- Detran-DF, vincul~do:à Secretaria de 
Segurança Pública; 
n-Empresas Póblicas: 
a) Empresa de Assistência Técnica e Exten· 

são Rural- Emater-DF1 vinculada à Secre· 
taria de Agricultura e Produção; 

b) Companhia Urbanizadora da Nova Capi
tal do Brasil - Novacap, vinculada à Secre
taria de Desenvolvimento Urbano; 

c) Companhia Imobiliária de Brasília- Ter~ 
racap, vinculada à Secretarla de Desenvolvi
mento Urbano; 

d) Sociedade de Habitações de Interesse 
Socfal Ltda. - SHIS, vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Social; 

e) Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasília Uda.. - TCB, vinculada à Secretaria 
de Transportes; 

{) Companhi& de Água e Esgotos de Brasilia 
- Caesb, vinculada à Secretaria de Desenvol· 
vimento Urbano; 

g) Sociedade de Abasteclrnento de Brasllia 
S/A -- SAB, vinculada à Secretaria de Agri
cultura e Produçõo; 

h) Companhia de Desenvolvimento do Pla
nalto Central - C:odeplan, vinculada à Secre-
taria de Planejamento; 

m--Sociedades de Economia Mista: 
a) BRB- Banco de Brasilia S/ A, vinculado 

à Secretaria da F azeiidá; 
b) Companhia de Eletriddade de Brasília

CES, Viriculada à Secretaria de Desenvolvi· 
menta Urbano; 

c) Centrais de Abastecimento do Distrito Fe
deral - CEASA, vinculada à Secretaria de 
AgricuJtura e Produção; 
N-Fundaç~s: 
11) Fundação Educacional do Distrito Fede

ral- FEDF, vinculada à SeCretaria de Edu-
cação; 

b) Fundação Hospitalar do Distrito Federal 
- FHDF, vinculada à Se_cretaria de Saúde; 

c) Fundação Zoobotánica do Distrito Fede
ral - FZDF, vinculada à Secretaria de Agri· 
j:Uitura e Produção;, ~ 

d) FUndação do Serviço Social do Distrito 
federal .::;_-FSSDF, vinculada à S"ecretaria de -
Desenvclvlrnento Social; 

e) Fundação Cultural do Dfstrito Federal
FCDF, vinculada à Secretaria de Cultura e Es
porte; 

i) Fundação de Amparo ao Trabalhador 
Preso. do Distrito Federal- Funap, vinculada 
à Secretaria de Segurança Pública. . 

Art. 17. É transformada a denominação 
da função de confiança de Chefe de Gabinete 
das Secretarias, para Secietáiio-Adjunto. 

Art.. 18. A reestruturação dos órgãos im
pUcará a redistribuição automáticas das dota
ções orçamentárias respectivas, na formá de 
ato específic9 do Governador. 

M 19. E o Governo do Distrito Federal 
autorizado a baixar os atos de extinção da 
Proflora S/A ~ Florestamento e Refloresta
mento. 

Art. 20. O Governador do Distrito Federal 
expedirá os atas nece$sários- à adaptação da 
estrutura administrativa do Distrito Federal à 
disposiçÕes desta Lei. -

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua public:ação. 

Art. 22. Revogam~se as disposições em 
contrário. 

· ·o~SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Consta âo Expediente lido, a Mensagem n' 
94, de 1989-DF (n• 83/89; ria origem), do Go· 
vemador do Distrito Federal, encaminhando 
ao SenadO -o Piojeto de Lei do DF n? 59, de 
1989: 

A Jiiãtéria será despachada à Comissão do 
Distrito Federal, onde poderá receber Emen
das pelo prazo de 5 dias. Encaminhada ao 
Senado nas termos do Art. 49 da Resolução 
n':' 157, de 1988, a propoSição lerá tramitação 
urgente, devendo a Co~issão do Distrito Fe
deral emitir seu parecer no prazo máximo de 
25 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Projeto de Lei da Câmara n9 40, de 1989, 
de inidatlva do Presidente da RepúbUca, cons
tante do Expediente lido, tetá tramitação com 
o prãzO aeterminado de quarenta e cinco dias, 
nos termos do art. 64, § }9, da Constituição, 

Art. 2? O art. 64 da Lei de Execução Penal 
(Lel n• 7 210, de 11 de julho de 1984) passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso: 

"Art. 64. -----·---·-" 

XI- manter o cadastro geral de infra· 
ções penais com base nos eJementos e 
dados remetidos na conformidade do § 
2~ do _art . .809 do Código de Processo 
Penal e elaborar as estatísticas pertinen-
tes.'' --" 

Art. 37 O inciso VIU do art. 6? do Código 
de Processo Penal passa a vigorar com a se~ 
guinte redação: 

"M 6' ......... ________ _ 

............... ------~-"-" --:-
VIl- ordenar a identificação do indi

ciado pelo processo datiloscópico, se 
possfvel, fazer juntar aos autos sua folha 
de antecedentes e requisitar do Çonselho 
Nacional de Política Criminal e Peniten
ciária informações comPlementareS dis
poníveis sobre o indiciado.'' 

Art. 4° O Conselho Nadonal de Politica 
Criminal e Penttenciária requisítará dos órgãos 
estaduais competentes as informaçoes e da
dos necessários à implementação do cadastro 
geral de infrações penais. 

combinado com o art. 375 do Regimento fn- Art. 59 O Poder Executivo regulamentará 
temo. _ esta Jei nó prazo de 90 (novel1ta) dias, conta

O SR~" PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
-Dó Expediente lido, constam, ainda, os Pro· 
jetos de Decreto Legislativo n7 42 a 45, de 
1989, qUe por se tratarem de matérías refe
rentes a-Atos Intemadonais, em obediência 
ao Art. 376, "C', do Regimento Interno, terão, 
perante a Comissão de -Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, o prazo de 5 dias para 
recebimento de Emendas, após o que a refe
rida ComfSSão terá 15- dias, prorrogável por 
igual período, para opfnar sob_r~ as matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
- Sobre a inesa, projeto que será lido pelo 
Sr. 1 q Secretário. 

E Jido o seguinte 

PROJETO DE LEI DÓ SENADO 
N• 308, de 1989 

!nstittii o cadastro nadon?Jl de infrações 
penais e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ _ Q parágrafo segundo do art. 809 

do Código de Processo Penal (Decreto-Let n? 
3.689, de_3 de outubro de 1941) passa a vigo-
rar com a seguirite redação: _ _ 

"Art. B09. .. ..... : __ ...... - .. ---------.... 

§ 29 Os .dados a que se refere este 
artigo serão mensalmente remetidos ao 
Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária pai'a os fins previstos no 
inciso XI do art. 64 da Lei nt 7.210, de • 
11 de junho de 1984." 

dos de sua entrada em vigor. 

Art. & Esta lei entfa em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7~ São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justlflcac;ão 

O presente projeto de lei tem por objetivo 
instituir um cadastro nacional de todas os con
denados por infraç-ão penal de sorte a facmtar 
a idenficaç:ão dos delinqüentes contumazes 
e, desta forma, possibilitar a rápida e eficaz 
apuração dos ·casos de reincidência. 

~COmo é do _COOhecimento- geral, cabe às 
Secretarias de Segurança dos Estados manter 
as estatísticas criminais, inclusive no tocante 
às condenações. 

Resta, pois, no plano federal, combinar as 
disposições do art. 809 do Código de Processo 
Penal com a competência deferida ao Conse
lho Nacional de Política Criminal e Peniten-
ciária pela lei das Execuçóes Penais para viabi· 
lizar a constituição de um cadastro único- e 
centralizado de infratores da lei penal. 

Acreditamos que o presente projeto estará. 
a contribuir para o aperfeiçoamento da política 
de combate à criminalidade na medida em 
que facilitará a rápida e eficaz identificação 
dos dellnqüentes a nJvel federal. Só assim será 
possível à instância judicial ter certeza quanto 
à primariedade ou não do réu, fazendo aplicar 
a lei com a severidade de que o caso impõe. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1989. 
-Senador Francisco RoOemberg. 
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LEOISLAçAO OTADA 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

DECRETO-LEI N' 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 194 I 

Art. 69 Logo que tiver conhecimento da 
prática de infração penal, a autoridade policial 
deverá: 

1-se possível e conveniente, dirigir-se ao 
local, providenciando para que não se alterem 
o estado e conservação·das coisas, enquanto 
necessário; 

II-apreender os instrumentos e todos os 
obJetos que tiverem relação com o fato; 

lU- colher todas as provas que servirem 
para o esclarecimento do fato e suas circuns
tâncias; 
N- ouvir o ofendido; 
V- ouvir o indiciado, com observância, no 

que for aplicável, do disposto no Capítulo JU 
do Título VIl deste Uvro, devendo o respectivo 
termo ser assjnado por duas testemunhas que 
lhe tenham ouvido a leitura; 

VI- proceder a reconhecimento de pes
soas e coisas e acareações; 

VJI- determinar, se for o caso, que se pro
ceda a exame de corpo de delito e a quaisquer 
outras perícias; 

VDI- ordenar a identificação do indiciado 
pelo processo datilosc6pico, se possível, e fa
zer juntar aos outros sua folha de ante<:eden
tes; 

IX-averiguar a vida pregressa do indicia
do, sob o ponto de vista individual, familiar 
e social, sua condição econômlca, sua atitude 
e estado de ânimo antes e depois do crime 
e durante ele, e quaisquer outros elementos 
que contribuírem para a apreciação do seu 
temperamento e caráter. 

_,,,,,.,NOOOOOO"'''''''"''"''''----..o'O,Õoo............._,_,., __ 

Art. 809 A estatística juâiciária criminal, a 
cargo do Instituto de Identificação e Estatistrca 
ou repartições congêneres, terá por base o 
"boletim individual", que é parte integrante 
dos processos e versará sobre: 

1-os crimes e as contravenções, pratica
dos durante o trimestre, com especificação 
da natureza de cada um, meios utilizados e 
circunstâncias de tempo e lugar; 
II-as annas proibidas que tenham sido 

apreendidas; 
ar -o número de delinqüentes, menciona

das as infrações que prat:lcaram, sua nadona
lidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, 
residência, meios de vida e condições econô
micas, grau de instrução, religião. e condições 
de saúde fislc:a e psfqulc:a; 

W- o número dos casos de c:o-dellnqüên· 
da; 
V- a reincidência e os antecedentes judi

ciários; 
V[- as sentenças condenatórias ou absolu

t6rias, bem como as de pronúncia ou de im· 
pronúncia; 

VII- a natureza das penas imposUis; 
Vlll- a natureza das medidas de segurança 

aplicadas; 
IX- a suspensão condicional da execução 

da pena, quando coricedida; 

X-as concessões ou denegações de "ha
beas corpus". 

§ }9 Os dados acima enumerados consti
tuem o mínimo exigível, podendo ser acres· 
ddos de outros elementos úteis ao serviço 
da estatfstica criminal. 

§ 29 Esses dados serão lançados anual
mente em mapa e _remetidos ao Serviço de 
Estatística Delnográfica Moral e Polftlca do Mi· 
nistério da Justiça. 

§ 3~ O "boletim individual" a que se refere 
este artigo é dividido em três partes destacá~ 
veis, conforme modelo anexo a este C6digo, 
e será adotado nos Estados, no Distrito Fede
ral e nos Territórios. A primeira parte ficará 
arquivada no cartório policial; a segunda será 
remetida ao Instituto de Identificação e Esta· 
tística; Ou repartição congênere; e a terceira 
acompanhará o processo, e, depois de passar 
em julgado a sentença definitiva, lançados os 
dados finais, será enviada ao referido Instituto 
ou repartição congênere. 

LEI N• 7.2IO, DE I I DE JULHO DE I984 

LEI DE EXECUÇÃO PENAL 
·--......... ~--~-- ·---·-·-· 

Art. 64. Ao Conselho Nadonal de Política 
C~inal e Penitenciária, no exercício de suas 
atividades, em âmbito federal ou estadual, in
cumbe: 

I-propor diretrizes da política crimi· 
nal quanto à prevenção do delito. Admi
nistração da Justiça CriminaJ e execução 
das penas e das medidas de segurança; 
n-contribuir na elaboração de planos 

nacionais de desenvolvimento, sugerindo 
as metas e prioridades da política criminal 
e -pe-nitenciária. 

DI- promover a avaliação periódica do 
,sist.e_f11a criminal para a sua adequação 
às necessidades do País. 

IV-estimular e promover a pesqu1sa 
criminológica; 

V- elaborar programa nadonal peni
tenciário de formação e aperfeiçoamento 
de servidor; 

Vl- estabelecer regras sobre a arquj
tetura e construção de estabelecimentos 
penais e casas de albergados; 

VIl- estabelecer os critérios para a ela
boração da estatística criminal; 

VIII- inspedonar e fiscalizar os esta· 
belecimentos penais, bem assim infor
mar-se, medlante relatórios do Conselho 
Penitenciário, requisições, visitas _ou ou· 
tros meios, acerca do desenvolvimento 
da execução pena] nos Estados, Territó· 
rios e Distrito Federal, propondo às auto
ridades dela incumbida as medidas ne
cess6rias ao seu aprimoramento; 

lX-representar ao juiz da exe<:ução 
ou A autoridade administrativa para ins
tauração de sindicância ou procedimento 
administrativo, em caso de violação das 
normas referentes à execução penal; 

X-representar à autoridade compe~ 
tente para a interdiçêo, no todo ou em 
parte, de ~stabelecimento penal. 

DECRETQ~(,gl..tf9 3.Q92 
DE 30 DE DEZEMBRO DE I941 

Dispõe sobre a Execução das Estatfs
ticas criminais a que se refere o art. 809 _ 
do Código de Processo Penal. -

(À ComiSsão de Ccnstltulção, Justiça 
e Cidadania- competênCiã tennlnatfva.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O projeto_ lido s_erá publicado e remetido 
à Comissão _competente. (Pausa) 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 
1" Secretário~ 

É lido o seguinte 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E ODADANIA 

Of. n' 64/89-CCJ 
BrasíJia, 28 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
_Nos termos regimentais, comunico a V. Ex' 

que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei 
do Senado n" <190, de lg89, que "estabelece 
normas para a criação e o funcionamento de 
Juntas de Conciliação e Julgamento", n~ reu
nião desta data. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meuS pro· -
testes de elevada estima e consideração, -
Senador Gd Sabóia de Carvalho, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do Art. 91, §§ 3~- a 6~, do 
Regimento Interno, depois de publicada a de· 
cisão do Comissão no Diário do Congresso 
Nacional, abrir-se-á o prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que o Projeto de 
Lei dO Senado n9 90, de 1989, seja apreciado 
pela Plenário. Esgotado esse prazo, sem a in
terposição de recurso, o projeto será remetido 
ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, comuniCaÇão que-será lida 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

E DEFESA NAOONAL 

Brasília, 29 de setembro de 1"989 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' 

a prorrogação por mais 15 dias do prazo para 
apreciação por esta Comissão, dos Projetes 
de Decreto Legislativo n,.-; 28 a 35, de 1989. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Fica prorrogado o prazo, como comuni· 
cado. (Pausa) 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1 ~ Secretâlio. -

São lidos os seguintes 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

01: n' 16/89/CAE 
Brasilia, 28 -de setembrO de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 3~>do art. 91 do Regimento 

Interno, com a redação dada pela Resolução 
n~' 18, de 1989, comunico a V. Ex'-que esta 
Comissão aprovou o Pl.S n9 5Õ dé 1989 que 
"altera a redação do art. 39, da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que_cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências", na reunião de 27 ~9~89, por 
quinze votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex!' protestos 
de elevada estima e consideração.-:- Senador 
Raimundo Lirl!l, Presidente. 

Of. n' 17 /89/CAE 
Brasílld, 28 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3~' do art. 91 do Regimento 

Interno, com a redação dada pela Resolução 
n9 18, de 1989, comuniCo a V. Ex'_ Que esta 
COmissão rejeitou-o PLS n~ 73, de 1989, que 
.. estabelece normas para a industrialização e 
a comercialização de substâncias minerais 
metá1icas", na reunião -de 27-9-89, por 10 
(dez) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex• protestos 
de elevada estima e consideração.- Senador 
RaimUndo Lira, Presidente. 

OF. n' 18/89/CAE 
Brasília, 28 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do §3;do art. 91 do Regimento 

Interno, com a redação dada pela Resolução 
n~" 18, de 1989, comunico a V. EX que esta 
Comissão aprovou o PLS n' 86, de 1989, que 
"dâ nova redação ao inciso V- dó art. -49 da 
Lei n9 4.595 de 31 de dezembro de 1964" 
na reunião de 27-9-89, por 11 (onze) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. EX' protestos 
de elevada estima e consJderação. -Senador 
Raimundo Lira, Presidente. 

Of. n' 19/89/CAE 
Brasília, 28 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3~' do art. 91 do Regimento 

Interno, com a redação dada pela Resolução 
n~' 18. de 1989, comunico a V. EX' que esta 
Comissão aprovou o PLS n9 74, de 1989, que 
"altera a legislação do Imposto de Renda e 
dá outras providências", n_a reunião de 
20-9-89, por 13 (treze) votos. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex' protestos 
de elevada estima e consideração.- Senador 
Raimundo Lira, Presidente. 

COMISSÃO DE RÊ!.AÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NAOONAL 

Of. n~'4/89 
Brasília, 25 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 39 do art. 91 do Regimento 

Interno. com a redação dada pela Resolução 
no 18, de 1989, comunico a V. Ex" que eSta 

C..::omfssãorejeÊtOJ.J o PLS n9l84, de 1989, que 
''veda a remoção de chefes de Missão Diplo
máfita;ae Diplomatas e de servidores de cate
goria funcional do Serviço Exterior do ~ 
tério das Relações Exteriores, nas condJçoes 
que menciona, e determina outras providên
cias". 
, Na oportunidade, renovo a V. Ex'!', meus pro· 
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com referência ao expédiente que acaba 
de ser lido, a Presidente comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 39 a 6°, do 
Regimento Interno, depois de publicada a de
cisão das Comissões no Dián'o do Congresso 
l'laciona]. abrir~se-à o prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que os Projetas 
de Lei do Senado n9 56, 73, 74, 86 e 184, 
_de 1989, sejam apreciadOs pelo Plenário. Es-
gotado esse prazo sem a interposição de re
curso, os projetas serão remetidos à Câmara 
dos Deputados, salvo os de n' 73 e 184, que 
irão ao Arquivo . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-SObre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Se_çretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 524, DE 1989 

Nos termos do art. 216 do Regimento Inter
no ·do Senado- Federal, requeiro do Senhor 
Ministro da Fazenda informações sobre o lan· 
çainento, no exterior, dos chamados exit bo
nus, vinculados _à dívida externa brasileira. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1989. 
-Severo Gomes. 

.Justificação 
A emissão de exit bonus aparentemente 

configura oneração externa de natureza finan
ceira e. como tal, depende~ de prévia autori· 
zação do Senado Federal (Constituição, art 
52, V). Como temos notícia desse lançamento, 
que envolveria um bilhãc;> de d~lares norte-a
mericanos, apenaS pela imprensa, estamos re-
querendo ao Executivo inrormações oficiais 
sÕbre o assunto. 

(À COilJissãD Dlret0r.1.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O requerimento lido, vai ao exame da Co
missilo Diretora. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido 
pelo $f._ 1° Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 309, DE 1989 

Dá nova redação do dispositivo 
que menciona do Código Ele/tom/. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. Jo O inciso 11 do art 250 do Código 

Eleitoral (Lei no4.737. de 15 de julho de !965) 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

""Ait. 250. ······--····--··--····--········-

D-os Parouos apresentarão os res
pectivos candidatos exclusivamente em 
programação ao vivo. 

Art. 2' Esta lei entra em vigo< na dato de 
sua publicação, não sendo sua disposição 
aplicável ao pleito eleitoral de 1989. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlflcaçâo 
No particular da propaganda eleitoral gra

tuita no rádio e na televisão entendemos que 
o Código Eleitoral deve exigir sejam as apre
sentações realizadas ao vivo. Só assim estare
mos assegurando que os artifícios eletrônfcos 
não serão empregados para iludir ou induzir 
em erro o eleitorado. As mensagens dos parti
dos e dos candidatos devem ser passadas ao 
público de forma direta. 

Por derradeiro, cumpre assinalar que esta 
norma, embora er:ttrando em vigor na data 
da publicação da lei, só será aplicada ao pleito 
eleitoral e realizar-se em 1990. 

Sala das Sessões,. 2 de out!Jbro de _ _1989. 
-Senador Itamar Franco. _ 

(À Comissão de Constituição, JuStiça 
e Odadania- competência t.emimrlilm.) 

O SR. PRESIDENTE (NOrson Carneiro) 
- o_· ProJeto tldo será publicado e remetido 
à Comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
__ ;.-A. Presidência recebeu, do Governador do 
Distrito Federal, a Mensagem n9 -93, de 
1 989-DF. (N' 82189. na origem). encaminhan· 
do ao Senado as razões do veto total aposto 
ao Projeto de Lel do DF no 34, de 1989. que 
dispõe sobre a regu]arização ou desconstitui
ção de parcelamentos ur®nos implantados 
no território do Distrito Federal, sob a forma 
de loteamentos ou condomínios . 

Nos termos_ do art. 1 O, § 4'i'. da Resolução 
n~' 157, de 1988, a matéria será despachada 
à Comissão do Distrito Federal, que terá o 
prazo dé 15 dias para apresentar seu relatório. 
Decorrido esse prazo, o veto será incluido em 
ordem do dia, para votação secreta. -(Pausa.) 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-O tertJ.po destinado aos oradores do Expe
diente da presente sessão será dedicado a ho
menagear o "Dia Nacional do Vereador", nos 
termos do Requerimento n~' 429, de 1989, de 
autoria do nobre Senador J_oão Castelo e de 
outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Castelo. 

O SR. JOÃO CASTELO (PRN - MA 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do oradcir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a motivação, em tomo da qual se reúne esta 
Casa. hoje, transcende o objetivo comum às 
homenagens. para revestir-se de um signifi· 
cada que tem o _gosto de conquista: este é 
o primeiro ano, a partir do qual, os Municípios 
brasileiros - revalorizados pela Constituição 
de 1988-reassumem de rato, a sua autono
mia e busçam meios de -cOrresponder à expec-
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tativa de seus habitantes de modo mais efi
ciente. 

Como partes integrantes da Federação, ap· 
tos a legislar e a gerir uma fatia substancial 
dos recursos antes canalizados para a União, 
ou provenientes de novos impostos que lhes 
foram facultados, os Municípios tiveram revita· 
lizada sua ixfstência política e, em conseqüên
cia, viram ampliar-se o papel do Vereador, so
bre o qual pretendemos discorrer nesta sessão 
especial com que o homenageamos. 

Desde a primeira eleição no Brasil, há quase 
meio milênio, para a escolha dos "homens 
bons" que iriam desempenhar temporaria
mente as funções da edilidade, a crónica do 
Vereador tem-se convertido numa sucessão 
de altos e baixos, desenvolvendo-se no mes
mo ritmo das oscilações experimentadas pe· 
los Municípios ao longo da nossa história colo· 
nial, imperial e republicana, os quais evoluíram 
de uma mera associação de habitantes para 
uma circunstância territorial, de _configuraç~o 
juridica. 

O prestígio da vereança, à época das Orde
nações Filipinas, era de tal ordem que diversas 
Câmaras Municipais, pela qualidade política 
de seus integrantes, sobrepunham-se mesmo 
à autoridade dos governadores gerais, desig
nados pelo governo portugUês para ~dminis
trar a colónia Em contrapartida, no Brasil Im
pério, o Vereador teve bastante reduzidas suas 
atribuições, que chegaram a um patamar mais 
baixo ainda nos primórdios da vida republi
cana. 

Coube à Constituição de 1937 resgatar o -
papel poplítico dos nossos edis, levando-os 
à condição de colegiado que elegia os deputa
dos federais e fornecia a maioria dos eleitores 

· do presidente da República. Trinta anos mais 
tarde, essa participação caiu a um nível míni
mo com a Carta de 1967 e, posteriormente, 
com as--atualizações efetuadas em 1969, as 
quais tinham um caráter extremamente cen
tralizador; mesmo inscrevendo a autonomia 
municipal como principio, tomava-a inexequí
vel pela falta de meios materiais para premo

-ver o bem comum. 

Cóntemporaneamente, ajustã asPiéãção de 
estabelecer-se o dia }9 de outubro - data 
em que o Imperador D. Pedro I, no ano de 
1828, concedeu autonomia à Câmara Muni
cipal - como o "Dia do Vereador" esbarrou 
em muitas dificuldades e postergações, reve
lando o grau de incompreensão existente no 
próprio meio político em relação à militância 
do Vereador, como legítimo representante po
pular, no âmbito de uma .democracia que se 
pretende sólida e vigorosa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a descarac
terização do Municiplo, como a base primeira 
do Estado, e do Vereador, como b mais antigo 
representante do povo, no Brasil, gerou efeitos 
sociais e políticos que, à falta de uma perspec~ 
tíva histórica suficiente, nos impede de avaliar, 
com a isenção que se impõe. Mas o certo 
é que, impedidos de atender às demandas 
comunitárias, por absoluta falta de recursos, 
os Vereadores chegaram também a trabalhar, 
de graça, numa cabal evidênda do esvazia-

menta de seu papel como o mais autêntico 
elo entre o povo e o poder. 

Hoje, felizmente para todos nós que enten
demos que democracia só existe, de fato, 
quando o povo- do mais distante e bucólico 
rincão à mais efervescente metrópole - se 
manifesta adequadamente e recebe do poder 
as benesses a que faz jus, a história se inverteu 
e é possível inaugurar um novo ·periodo _de 
muito trabalho, mas de infmitas possibilidades. 
Se antes a União ficava com 45 por cento 
dos valores arrecadados, contra os 18 por cen-

- to assegurados aos Munldpios, esse montante 
subia presentemente para 24 por cento: 

Ao lado dessa participação financeira, con
ta-se, ainda, com o ingr~sso dos recursos 
oriundos dos Impostos sobre Vendas a Varejo 
de Combustíveis Uquidos e Gasosos e sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis, de compe
tência municipal, e com os derivados da explo
ração de recursos minerais locais, que vão 
possibilitar a implementação de melhorias, 
particularmente no campo da infra-estrutura 
urbana, reclamadas pela comunidade. 

erige-se, assim, o suporte que vai permitir 
à Câmara dos Vereadores interferir objetiva
mente na condução política do Município, me· 
diante a ação legislativa, com ganhos visíveis 
para todos os envolvidos no processo~ a·come
çar pelo próprio povo, que também foi con
templado com meios próprios de influir n~ 
decisões que lhes digam respeito como muní
cipes, seja diretamente, através de manifes
tações públicas e dos instrumentos usuais de 
pressão, seja indiretamente, mediante projetas 
de iniciativa popular, amparados pela Consti
tuição em vigor. 

Nesse contexto, o Vereador deverã ter um 
desempenho coeripte e colocar~se como_ au
tor das transformações que elevem a quali
dade de vida dos Municípios, quase todos ain
da hoje às voltas COJ1l precariedades de toda 
ordem, que as inovaÇões constitucionais, pelo 
pouco tempo de sua vigência, não permitiram 
ainda corrigir. Pela proximidade de; que des
fruta em relação ao eleitor, ele dispõe de meios 

-privilegiados, não apenas acompanhar a ges
tão_ do Executivo e aferir o próprio nível de 
desempenho politico, com -também de reco
lher as aspirações da pOpulação e de levá-la 
a envolver-se nas decisões de interesse comu
nitário. 

Esse, sr:-Presiçiente e Srs. Senadores, é o 
caminho novo que poderá mudar o Brasil, 
algo corno o fermento na massa que faz o 
pão crescer; mas não produzirá resultado, se 
o Vereador não se imbuir de sua missão de 
provocar e sedimentar a consciência de cida
dania, difundir a certeza de que o sucesso 
do País, como nação, está condicionado a re
gras democráticas em que o interesse de cada 
um deve coincidir com o superior interesse 
d_e todos. 

Essa atuação do Vereador será tanto mais 
profícua, se ele enxergar, eom dareza, o vasto 
campo de realizações que tem à sua frente 
e que inclui abordagens relativas também ao 
meio ambiente, paisagismo. património histó
rico e cultural, desenvoMmento urbano, além 

daquelas, naturalmente; contingenciadas à so
brevivência pessoal e à vivência comunitária, 
corno educação, saúde, habitação, transporte, 
saneamento básico etc. 

Observadas as proporções, as pequenas e 
médias cidades brasileiras padecem, atual
mente, dos problemas comuns às grandes 
metrópoles, que demandam soluções urgen
tes para preservar ou elevar a qualidade de 
vida de seus moradores. Não foi por outrâ 
razão que a Carta de I 988 determinou que 
todos os Munldpios, com mais de 20 mU habi
tantes, tivessem o seu Plano Diretor, projeto 
que, erribora de cunho técnico, não prescin
dirá do envolvimento da população, de testo, 
a grande interessada em sua implantação. 

Vale salientar, no entanto, que os edis não 
se dedicam exclusivamente às Ordens do Dia. 
mas buscam conciliar suas funções, e vêm 
se transformando nos promotores de inúme
ras atividades de moradores até a participação 
em lutas específicas, seja de natureza sindical, 
seja voltada para a implantação de pequenas 
e médias empresas, de áreas de lazer, de Co
missão de Defesa do consumidor, todas elas 
imperativos inadiáveis dos nossos dias. 

Somente atuando ao nível dessas deman
das, Sr. Presidente e Srs. Senadores, poderá 
o Município, fortalecido pela ConStituíção Vi
gente, deixar de ser apenas uma contingência 
lega1, como disse o Jurista Pontes de Miranda~ 
e transformar-se numa reaiídade- social, eco
nómica e política dinâmica, na base conso
lidada da condição democrática do País. 

Não é uma terefa para meses ou anos, mas 
um empreendimento que poderá estender-se 

_ por décadas a fio. E sô será possível se, à 
frente do proce~o. articularem-se os Verea· 
dores brasileiros- aos quais hoje tributamos 
nossa melhor homenagem e reafirmamos a 
certeza de sua capacidade e compreensão 
desse fenômeno ... 

O Sr. Edlson Lobão - Permite V. Ex" um . 
aparte? 

O SR. JOÃO CAS1ELO - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edlson Lobão- Congratulo-me 
com V. Ex"· pela iniciativa que toma de home
nagear os nossos Vereadores. Sem sombra 
de dúvida, são eles a base da vida pública 
brasileira. Não fossem os Vereadores e a de
mocracia não teria a conotação que tem hoje. 
A democracia se faz com a participação de 
todos. E ela não se daria se não houvesse 
a participação da gênese da nacionalidade, 
que é mwlicfpio. E é no município que o Ve
reador tem a sua participação fundamental; 
eu diríã lranSceridental mesmo, em razões das 
suas ligações diretas e permanentes com cada 
um dos cidadãos que compõem a comuni· 
dade. Aos Vereadores, portanto, que recebem 
a homenagem de V. Ex" nesta tarde, queiram 
também receber as minhas, com as congratU· 
lações a V. Ex< pela feliz iniciativa. 

O SR. JOÃO CASTELO- Agradeço a 
V. Ex', nobre Senador Edison Lobão, pelo aparte 
que incorporo ao meu discurso. 
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O Sr. Odadr Soares- Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. JOÃO CASJELO - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares -Trago também 
nesta tarde em que o Senado Federal home
nageia os Vereadores do Brasil, pela palavra 
de V. Ex", a minha solidariedade. ComCd)em 
salientou o Senador Edlson Lobão, V. Ex" res
salta a importância do trabalho do nosso verea
dor, muito mais hoje, quando a nova Cons
tituição, nos seus arts. 29 e 30, compete às 
Câmaras Municipais uma série de atribuições 
das mais importantes para a vida do País, por
que importantes para a vida municipal. Exata
mente agora quando as Assembléias Esta
duais terminam e completam o trabalho de 
elaboração das novas Cartas Estaduais, as Câ
maras Municipais do Brasil vão começar ã 
se reunir para, por su-a vez, elaborarem as Leis 
Orgânicas dos Municípios, o que, na forma 
da constituição, traz uma série de novas res
ponsabilidades, de novas atribuições para os 
municípios brasileiros~ -

Nesta tarde V. Ex" faz um discurso de rara 
felicidade, porque aborda questões funda
mentais para o desenvolvimento do BraSJl, a 
partir da cédula mater que é o Município brasi
leiro. Portanto, parabéns a V. Ex" pelo brilhante 
discurso. - · 

O SR. JOÃO CAS1ELO -Agradeço ao 
nobre Senador Odacir Soares pelo aparte, que 
incorporo ao meu disçurso. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me 
V. EX"' um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOÃO CAS1ELO -Com multo 
prazer, Senador, concedo o aparte a V. EX"~ __ 

O Sr. Humberto Lucena- Desejo Tam
bém incorporar-me às homenagens que o Se
nado presta, hoje, ao Vereador, por ocasião 
da sua data no Brasil. E V. EX', com a sua 
competência, está discorrendo muito bem so
bre esse assunto, que hoje é o motivo maior 
da Hora do Expediente desta sessão do Sena· 
do Federal. Eu que, durante oito anos conse
cutivos, fui Deputado Estadual à Assembléia 
Legislativa da Paraíba, possa dar um depoi
mento sobre a ação do Vereador, porque ele 
é quem conduz a chamada política municipal, 
que, no dizer de um paraibano e de um brasi
leiro de saudosa e ilustre memória, José Amé
rico de Almeida, é a política mais dificil, por~ 
que, justamente, exige de cada um que a faz 
uma dedicação diuturna, num corpo a c.orpo 
que desafia todas as energfas humanas. Eu,
durante muito tempo, e ainda hoje, nas mi
nhas peregrinações pelo interior do meu e 
de outros Estados, acompanho de perto essa 
ação do Vereador. Efe ·é o representante 
ma[s direto das populações locais, é a pessoa 
comumente procurada em cada cidade, em 
cada vila, para tratar dos assuntos mais diver
sos, porque o eleitor que nele vota entende 
que Vereador é a ponte que o conduz ao poder 
municipal, ao poder estadual e ao poder fede· 
raL 

Por isso mesmo,-durante toda a minha vida 
parlamentar, que deverá completar 40 anos 
ao firial deste mandato, passando pela Assem· 
bléia do meu Estado, pela Câmara Federal 
e Senãdo Federal, sempre olhei com· bons 
olhos as reivindicações dos Vereadores brasi
leiros. Tanta assim que, ria Legislatura passa
da, fui autor do projeto de leí complementar 
que assegurou aos parlamentares-mirins bra
sileiros uma remuneração mais condigna, so-

- bretudo depois que foram penalizados, per· 
versa e ihjuStamerite penalizados pela violên
cia do ãUtoritarismo militar que, nos seus atas 
inStituciOifais e complementares, tornou a ta
refa de Vereador uma atividade gratuita como 
se não conhecessem a realidade do interior 
brasileiro, porque, na verdade, é o Vereador 
que mars de-spende não só energia, mas, tam· 
bém, recursos financeiros para manter a poli· 
tica municipal no seu dia-a-dia. Depois, na 
Assembléia Nacional Constituinte, fui dos que 
defend€"rarli e votaram favoravelmente à 
emenda do Senador, então Constituinte, La· 
voisier Maia, infelizmente _rejeitada por poucos 
'lOtos, a qual assegurava a extensão, aos_ Ve
readores, da imunidade parlamentar. Nunca 
ei1tendl nem entendo que se dê apenas a imu
nidade parlamentar ao Senador, ao Deputado 
Federal e· aO Deputado Estadual, negando-se, 
porém, esse direito ao Vereador. 

Acho que apenas ela teria que corresponder 
ao âmbito da jurisdição do território do muni
cípio a que pertença o Vereador, e nada mais. 

Entretanto, lamentavelmente, não canse· 
guimos alcançar êxlto na ASsem~léia Na~í?né_ll 
Constituinte para essa velha e JUSta reiVIndi
cação dos Vereadores. No dia em que co~e
moramos aqui a sua data magna, parabentzo 
V. EX" pelo seu pronunciamento e gostaria que, 
juntos, continuássemos lutando, até que, um 
dia, através de uma emenda constitucional, pu
déssemos ~tender a esse pleit., dos nosso Ve
readores. Muito~·obrigado a V. Ex"' 

O SR. JOÃO CASTELO-Muito obriga
do, nobre Senador Humberto Lucena. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aos Verea
dores tríbutamos hoje a.nossa melhor home· 
nagenl" e·reafirmamos a Certeza de sua capaciM 
dade e compreensão desse fenômeno,na mis-
são cívica de soldar os elos municipais e tomar 
a Federação uma realidade una e indivisível, 
que reconheça as diferenças regionais, esta
duais e municipais, e saiba extrair desse con
junto uma sábia lição de brasilidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas) 

DURANTE O DiSCURSO DO SR. 
JQoÍO CASTELO, O SR. /'IELS0/'1 CAR
NEIRO, PRESIDENTE. DEIXA A CADEI
IM DA PRESJDetiCIA, QUE É OCUPADA 
PELO SR.-POJ'fPEG DE SOOSA. !Je SE-· 
CRETA/?10. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Ainda no horário destinado a comemorar 
o "Dia do Vereador", concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Mendonça. 

O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB 
- SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem_ 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, pela primeira vez _assomo à tribuna 
desta Casa. Reservei esta oportunidade,já que 
como Vereador que sou pela Câmara Muni· 
cipal de São Paulo, desejava prestar esta ho
menagem aos Vereadores brasifeiros. A vocês 
o preito de um companheiro de lutas e de 
ideal. 

Hoje é "Dia do VerE:;ador" - nosso dia -
e desejo cefebrá-lo aprofundando nossa cons
ciência crítica sobre o sofddo povo brasileiro. 

Sim, sobre o povo brasileifO, de quem o_s 
Vereadores são os mais legítimos e autênticos 
representantes, pois é na instância do Muni
cípio que mais efitivamente-se dá representa
tividade democrática. Além disso, mais de 
quarenta mil vereadores, presentes em todos 
os Municípios desta Nação b(ásileira, não ape
nas exercem ütna_ furiçã<:( de representação, 
como também expreSSam a essência mesma 
de nosso povo. .. 

ÃSSün, desejo, antes de tudo, prestar minha 
homenagem aos Vereadores brasileiros, des
tacando, sobretudo, os que __ estão investidos 
de mandato nos pe_quenos Municípios do Inte
rior, nos Municípios longínquos, carentes de 
informações, naS centenas de Municípios que 
se acham endividados, nos Municípios cultu
ralmente pobres. Rendo, assim, minha home
nagem ao Vereador semi-analfabeto, ao Ve~ 
reador operário, ao Vereador jovem, à Verea
dora mãe de familia, enfim, presto homena
gem a todos aqueles que fazem do bem co
mum o ideal da prestação de suas atividades 
políticas. 

Minha homenage!'J:! ~ voltada tarri.bérri 
àqueles -que militam nos grandes cet1tros e 
que sê encontram, por força de ofício, lutando 
para resolver os gravíssimos_ problemas de 
suas pop1Jlações, busc:ando a promoção hu
mana dos tlabitantes das periferias desvalidas, 
a construção de escolas e hospitais para o 
povo, a viabilização dos sistemas de transporte 
coletivo, a justa ocupaçao do solo urbano e 
tantas outras atividades que procuram a en
carnação dajustiç,::~ sedai no seio das comuni
dades que representam. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. MARCOS MENDONÇA- Ouço 
o aparte do nobre Senador Chagas RPdJigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Marcos Mendonça, V. ~ fala com dupla 
autoridade, do homem que aqui está honran
do o Senado, na qualidade de suplente do 
eminente Senador Mário Covas, e fala com 
a responsabilidade do homem que está aqui, 
mas foi e]eito e integra a Câmara de Verea
dores do M.unicípio de São Paulo; vale dizer, 
Vereador na maior cidade do Brasil, na maior 
cidade da América latina e, confonne dizem 
as últimas notícias, numa cidade que, hoje, 
já é a segunda do mundo. Aproveitando o 
discurso que V. Ex• pronuncia, congratulo~me 
com V. Ex' e expresso a minha home-
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nagem às Câmaras Municipais e a todos os 
Vereadores. A Câmara é, sem dúvida, uma 
grande escola, uma escola viva de democra
cia; quase todos os nossos grandes homens 
púbUcos começaram suas ãtividades nas Câ
maras de Vereadores. V. Ex", que integra a 
nossa Bancada, do PSDB, fala em nome de 
todos nós, e desejamos, nesta nova fase, que 
as Câmaras Municipais possarT. votar, no pra· 
zo previsto, a sua Lei OrgâniCa~ ã. fun de termos 
as nossas instituições em pleno funcionamen
to, numa afirmação de democracia voltada 
para a justiça social. Minhas congratulações. 

OSR.MARCOSMENDONÇA- É com 
satisfaçd~ que incorporo o aparte de V. EX 
à nossa '\lanifestação, o qual sem dúvida, só 
irá enriquecê-Ia. Acima de tudo, presto minha 
homenagem abs Vereadores que, em sua 
atuação, estão colaborando para que a demo
cracia, de fato, se instale _em todos os recantos 
desta Nação brasileira, malgrado não ter a 
Constituição brasileira conferido aos Munici
pios, em plenitude, todas as prerrogativas de 
que deveriam ser portadores. 

Explico-me melhor, Sr. PreSjdente e Srs. Se-
nadores. _ __ 

É inegável que, em relação aos Municípios, 
houve notáveis avanços na Constituição de 
1988. 

Já seu art. J9 declara, ao contrário da Consti
tuição anterior, que os Municípios, juntamente 
com os Estados e o Distrito Federal, são parte 
integrante da República. 

Essa declaração consolida o entendimento 
· de consagrados mestres do DireitO, consoante 

o qual " o município brasileiro é entidade esta
tal integrante da Federação". Segundo esses 
peritos, tal é uma pecuJiaridade brasileira, pois 
nos demais países, relevante papel não é con
ferido aos municípios, pois, lá geralmente, não 
passam de drcunscrições territoriais mera
mente administrativaS: No Brasil, ao contrário, 
é proclamado pela Lei Maior que o município 
é portador de autonomia político-administra
tiva. 

Mas é exatamente aí que incide o primeiro 
equívoco de nossa Constituição em referência 
aos municípios. 

Esse entendimento foi problematizado, por 
exemplo, por Aires Barreto, em conferência 
pronunciada em Belo Horizonte, no ano pas
sado, durante o II Fórum Jurídico. Indaga el~: 

"Ora, que ente federativo é este, que 
não tem representaçã.o no Congr~S<?? 
Os deputadas rep~tam o povo. Os se
nadores representam os Estados. Os m~
ópios não tem representação. Os muru« 
ciplostambém não têm-o Poder Judiciário. 
.Então,logo se detecta o equivoco. De nada 
adianta dizer que q município 
é ente componente da Federação se, per· 
lustrando as demais disposições, isso se 
revela inverídico, irreal, desconforme com 
o sistema." 

Outro equívoco comete o texto constltuclo· 
na! quando olvida as peculiaridades munici· 
pa!s. De fato, o País possui municípios urba
nos, rurais, turísticos e municípios que são 
apenas dormitórios. 

Ora, se assim é, um município rural de um 
Estado nordestino não pode ser tratado como 
um grande e ric:o município industrializado da 
região Sudeste... -- -
--~ pof tOdOs reconhecido que avanços cons

titucionais t8rribém houVe no que se refere 
aos recursos que foram conferidos aos muni
cípios. Mas o tratamento unívoco concedido 
a tOdos ehiS contrlbui, por certo;para acentuar 
as-disparidades existentes entre eles. Sobre 
essa questão, assim se manifestou o Dr. Aires 
Barreto no conclave que antes mencionei: 

· "Mas, ainda assim, as disparidades en· 
tre eJes (os municípios) ficarão mais 
acentuadas, pura e simplesmente pela 
inexistência de um tratarriento tributário 
dicotómico que separasse os municípios 
em municípfOs -urbanos e munidpios ru
rais. De que imposto sobre serviços de 
qualquer natureza se pode cogitar nesse 
mesmo mo.nttfpió do exlierriO do Amazo· 
nas( ... )? Que tipo (e que quaritidade) de 
transmissões inter vivos lá se realizarão? 
QUal o pOtencial - ~m se tratando de 

-Um mUnicípio de vocgçáo rural- do lm· 
--posto -sObre Propriedade Predial e Terri-

torial Urbana? Qual a significação dõ Im
posto sobre Vendas de Combustíveis a 
Varejo? Porque tais impostos são com 
eles incompatívels, esses mun[cfpios de
veriam ser tratados de forma diferenciada 
na Constltlliçãó." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, poderá soar 
eStrãilho que, na. homenagem que faço aos 
Vereadores brasileiros, em sua data, esteja re
correndo a reflexões como as que ora lhes 
trago. 

Devo afrrmar-lhes, contudo, que enquanto 
perdurarem as habituais contradições que 
costumam permear todas _as manifestaçõeS: 
da vida nacional, inclusive em suas relações 
jurídicas, como as que acabo de enumerar, 
e que estão presentes também no texto consti
tucional, devo afirmar-lhes - repito - que 
enquanto existirem esses graves antagonis
mos, não consolidaremos a democracia no 
Brasil. E, assim, todos os hcimens públicos 
deste País, sentir-nos-emos frutrados em nos-
sa miSsãO. -

Posso assegurar~lhes, entretanto, Sr. Presi· 
dente Srs. Senadores. que não faço da ausên
cia qLie caracteriza os homens frustrados, a 
marca de minha atuação política. Por isso, 
pretendi assinalar essa data com alguma de
núncia. E o fãÇO -na: Piivilegiadã condição de 
suplente do corajoso Senador Mário Covas 
que, eleito presidente da -RePiíhlka nas próxi· 
mas _eleições, haverá de transformar profunda
mente este País, potencializando ao máximo
a força d~ nossos municípios. 

Presuma, assún, que buscando correlações 
entre a democracia e a atuação dos verea· 
dores nos municípios, estaremos encontrando 
uma das formas mais oportunas de exaltar 
todos os vereadores brasileiros que, nos mais 
de 4.400 municiplos dete País, trabalham em 
prol de seus concidadãos e da democracia. 

Em síntese, pretendo colocar em reJevÓ que 
aos vereadores deste País incumbe, em pri· 

meiro lugar e acima de tudo, a tarefa de tornar 
reãlidade os princípios da chamada Consti
tuição coragem e da Constituição cidadã. 
... Em verdade, a Cor1Stitliição órasHeira reser· 
vou aos vereadores o papel de verdadeiros 
"constituintes muillcipah". A eles compete, 
nos termos do art. 29, da COnstituição e a 
promulgação da lei orgânica que regerá o mu
nicípio. Em razão de tal preceito constitucio- . 
na!, será de responsabilidade dos vereadores 
a importante tarefa de adequar a legislação 
municipal aos preceitos da Constituição Fede. 
raJ e Estadual. Essa tarefa reveste-se de trans
cendental significado: implica em que a vidà 
de cada cidadão brasileiro, errt" cada muni
cípio, será afetada pelas decisões dos verea
dores que integram cada Câmara Municipal. 

Alguns aspectos desta atribuição de que se
rão-investidos os vereadores, peço licença, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores para ressaltar. 

A possibilidade de legislar sobre assuntos 
de interesse local permitirá aO Vereador Cons
tituínte estabelecer normas próprias para sua 
regfão, sua cidade, diferenciando-as das de
mais, seguindo seu perfil, sua natureza, sua 
tradição e sua história. 

Outro tópico de trahScendental importância 
é a competência dos municípios que lhes foi 
olifOrQada pela nova Constituição de manter 
programas de educação pré-escolar e de ensi
no fundamental, assim como o 5fe prestar ser
viçOs de atendimento à saúde da população, 
aproximando_ ªinda o poder público munici· 
pai, do qual agora faz parte também a Câmara 
Municipal, da população, estreitando os laços 
já próximos hoje existentes. 

o Sr-. Ruy Bacelar - Permite-me V. Ex" 
um aparte"? 

O SR. MARCOS MENDONÇA- Ouço 
v. Ex" -

O Sr. Ruy Bacelar- Nobfe Senador Mar
cos_Mendonça, solicitei o aparte por dois moti
vos: primeiro, para pãrabenizâ-lo pela sua pre
sença nesta Casa, ao substituir o eminente 
Senador Mário Covas, engrandecendo e_ eno
brecendo o Parlamento brasileiro; segundo, 
para congratular-me com V. Ex" pelo uso da 
palavra, homenageando o "'Dia do Vereador", 
da mesma forma: como fez há pouco o emi
nente Senador João Castelo. De 'fato o verea
dor realiza um trabalho importante. E quando 
falo em vereador,· me toca maito de perto, 
pois com~ei na Vida pública ém 1962 como 
vereador, na minha pequena cidade de Entre 
Rios, na Bahia, e continuo o mesmo vereador, 
procurando atender de perto aos r.eciamos da 
poptllação da "Bahia, e às vezes atê do Brasil. 
PO( isso, congratulo-me com V. EX por esta 
homenagem justa que presta aos ve~dores 
btasileíros. Muito obrigado. 

O SR. MARCOS MENDONÇA- Incor
poro, com muita satisfaçãO e orgulho, o aparte 
de V. Ex" a esta singela manifestação feita nes
ta oportunidade. 

Além dessas tarefas, outras, no campo tribu
~rio~ão próprias dos vereadores. A Consti
tuição. conferiu-lhes, por exemplo, a compe-
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tência de instituir impostos, como -o [mposto 
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
sobre Transmissão lnter Vivos, s.obre Vendas 
a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, 
e Sobre SeiViços. Essa competência, aJiada 
à da fiscalização da boa aplicação dos recur
sos, tr:>ma mais lrr.portante a função dos verea
dores, pois sua decisões afetam diretamei"tte 
a vida de todos os munícipes. 

Outro ponto de destaque diz respeito à polí
tica urbana. Aos Vereadores cabe a terefa de 
promover o adequado ·ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

Como conclusão dessa breve exposição so
bre algumas competências próprias dos ve
readores, previstas no texto constitucionru. é 
de notar-se que, agora mais que antes, é espe
rado deles um novo· comportamento. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. 
EX' um aparte? 

O SR. MARCOS MENDONÇA- Pois 
não. Com grande satisfação. _ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena~ 
dor Marcos Mendonça, o Senador Ruy Bacelar 
já manifestou o regozijo desta Casa por ter 
V. Ex" em nosso meio. Nos poucos dias que 
aqui passou, V. Ex" tem demonstrado grande 
interesse pelos trabalhos do Senado, tem 
acompanhado os trabalhos das Comissões e 
ao plenário tem sempre estado presente, dan
do exemplo daquilo que deve ser o Parlamen~ 
tar. Também mantfesto a minha solidariedade 
a V. Ex" pelo pronunciamento que faz pela 
passagem do "Dia do Vereador". Também co
mecei minha vida pública como Vereador, no 
Município de ltaparica, Bahia. Vê V. Ex" que 
escolhi bem, Iniciando minhas atividades par
lamentares, a minha carreira como Vereador, 
e, a seguir, Deputado Estadual, Deputado Fe
deral e, agora Senador, ocupando todos os 
níveis da vida parlamentar. E agora os Verea
dores vão-se tomar Constituintes, e cada um 
vai ter que pensar muito a respeíto do trabalho 
que irá executar daqui para a frente. Que este 
"Dia" também seja marcante para a vida de 
todos os Vereadores e que eles produzam um 
trabalho eficaz. Temos que dar valor àqueles 
que representam o povo na sua comunidade, 
que têm a atenção ligada diretamerite aos seus 
repres_entantes. Quando o Vereador é de um 
pequeno munidpio, V. Ex~ sabe bem o que 
Isso representa. Por isso, receba V. ~ tam
bém a minha solidariedade e os meus cumpri· 
mentes pelo trabalho que vem executando no 
Senado. 

O SR. MARCOS MENDONÇA- Nobre 
Senador Jutahy Magalhães, aQradeço a V. Ex
pela manifestação, no que me diz respeito, 
e a incorporo ao meu pronunciamento com 
muita satisfação. 

Concluindo, Sr. Presidente. De fato, os Ve
readores são os grandes responsáveis em per
mitir que as aspirações da população sejam 
realizadas. Por íSso, deles se espera compe
tência política, austeridade, credibilidade, au
toridade, probidade e decência na vida públi-

ca. Sao essas as virtudes imprescindíveis à 
perenidade do regime democrático. 

Por tudo isso, vejo -nos vereadores dos mais 
de quatro mU muniCíPios da Nação brasileira 
o principal fundamento da democracia que 
haverá de prosperar nesse País. Sobretudo, 
vejo neles a promessa de _que, assumindo ple
namente suas funções, estarão contribuindo 
para que se divida, entre muitos, a difícil com
petência de se governar o Brasil. 

Com essa esperança diante de meus _olhos, 
saúdo todos os vereadbres brasileiros. 

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesã não pode deixar de, jubilosamente, 
associar-se às homenageris aqui prestadas 
neste dia, em que se celebra, na figura do 
Vereador, o fundamento da vida pública no 
PaíS, a Origem;-o PrlncíPio instTtUdonaliia:dor 
da vida política nacional. 

Na atualidade, quando a Nova Cõiistitllição 
que elaboramos e promulgamos em 5 de 
outubro de 1988, quando a institucionalização 
se fez mais do que em qualquer outra Carta 
Magna nesse País, com a preocupação de 
uma democracia essencialmente representa
tiva e participativa em que as origens do Poder 
fossem eminentemente democráticas, neste 
momento, a vereança ganha a importância 
e a força que devem ter uma verdadeira demo
cracia. No momento em que Ôs EStadoS com
pletam a elaboração de suas Constituições 
e as Câmaras Municipais vão começar a elabo
ração das suas Leis Orgânicas, vamos dizer, 
as suas Cartas Magnas regionais, locais, muni
cipais, é com a maior satisfação que esta Casa 
da federação homenageia, na figura do Verea
dor, a origem, o destino e a vocação do ho
mem público brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) 

-A Presidência recebeu, do Procurador 
da República, Dr. Alcir Molina da Costa, 
o Oficio no SJ29, de 1989 (n9 2.543/89, 
de 12 de setembro último), encaminhan
do solicitação de investigação sobre a 
possível existência de uma conta secreta 
no Bando di Roma em Luxemburgo, sob 
o n" 809/842/02, na qual seriam efetiva
dos vultosos depósitos em dólares pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Com fundamentono art. 49, X, da 
. Constilütçã6, O expediente será encami
-r,l)ado à Comissão de Fiscalização e Con~ 
trai e. 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
- De acordo com o requerimento n9 421, 
de 1989, ·--ae --autoria do Senador Raimundo 
Ura e outros Senhores Senadores, o tempo 
destinado aos oradores do expediente da ses· 
são de -~~~nhã seria dedicado ~ homenagear 
o Jornalista Edilson Cid Varela. Entretanto, a 
pedido dos signatários do requerimento e 
atendendo acordo entre as lideranças a refe
rida homenagem fica adiada para a sessão 
a realizar-se em data a ser marcada poste
riormente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior- Áureo MeDo 
-João Menezes - Antonio Luiz Maya -
João Castelo- Humberto Lucena -Raimun
do Lira - Jutahy Magalhães -Marcos Men
donça -Iram Saraiva - M.aurfcio Corr& ~ 
Leite Chaves -Jorge Bomhausen - Carlos 
Chiare/li. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-s.e _ _à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em primeiro turno, da Pro· 

posta de Emenda à Constituição n9 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res do Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER. sob n' 145. de !989.- da 
ComissAo Temporária, favorável ao pros
seguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas 
Rodffgues e Mauricio Corrêa. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
seSsão ordinária de 23 de agosto último, em 
obediência a:o disposto no art. 168 do Regi
mento Interno, que expressa que não será prow 
cedida a votação de proposição nas sessões 
de segundas e sextas-feiras. 

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia, em fase de votação, até amanhã, 
quando esta poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
-ltem2: 

Projeto de Lei da Cã_mara n9 75, de 
1986 (n? 4.251184, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao inciso II! do art 
530 da ColiSolidai;ão das Leis dO -Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, 
de 19 de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art 334-, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
no:> 58, de 1989, da ComiSsão de Constituição, 
Justiça e Ctdadaiiia,- declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 75, de 1986. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a de_vida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Jtem3: 

PrOjeto de Lei da Càmara no _lÜ ~ de 
1986 (n' 4.818/84, na Ca5a de origem). 
que introduz dois parágrafos ao art 626 
da CL T, ficando a competência dos sindi~ 
catas para exercer a fiscalização .dê\s n_Qr

mas de proteção ao trabalho. 
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A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Reg[mento Interno, e conforme o ~a~ecer 
n? 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e adadania, declara prejudicado o 
Projeto de Leida Câmaranq 81, de 1989. (Pau-

sa) é. 
Não havendo objeção do Plenária, a mat na 

vai ao Arquivo,. feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltent 4: 

anos para cá sofreu um _grande colapso, não 
só em- conSeqO.ência de péssimas adminis~ 
liações mas também resultante de má com
preensão dos problemas vitai~ (Jue dizem res
peito a nossa- economia e a nosso progresso. 

O BrasH é realmente um país paradoxal: 
reúne todas as condições necessárias ao de
senvolvimento_, mas atravessa graves e fre~ 
q'üenfes dificuil:la~~s económicas_. Oster:ta 
uma sofisticada indústria de alta tecnologia, 
mas, ao mesmo tempo, relega graride parte 
de sua população ao quase completo aban
dono. Isso, apesar das infi~itas oportunidades 

"tt"e investimentos que o Pais oferece. 
Projeto de Lei da Câmara n<> 84, de 

1986 (n"--4.799184, na CaSa de origem), 
que reduz o prazo para c pagamento de 
salários. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o ~ru:e:er 
n? 58 de 1989, da Comissão de ConstitUiçao, 
Justi~a e Qdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Cârnara nQ 84, de 1986. (Pau
sa) •. 

Essa aparente contradição- entre a rique-
- -za do país e a pobreza de grande parte de 

sua gente - nos veio à lembrança ao depa
rannos com-uma-nõtída pela Gazeta Mercan
til, há poucos dias. 

Diz o título da noticia: "Coinpanhia Vale do 
ruo ooce faz estudo de viabilidade para iniciar 
projeto no Pará". 

Não havendo'Objeção do Plenário, a !Tiatena 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem5: 

Projeto· de Lei da Câmara n9 86, de 
1986 (n9 2.388/83, na Casa de _origem), 
que altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n" 5.452, de 19 de maio de 1943, 
para assegurar maior autonomia de tra
balho nos meml:>ros das Comissões Inter
nas de Prevenção de Acidente- OPA 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o ~ar_e:er 
n"' 58, de 1989, da Comissão de Constib.uçao, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara rt' 86, de 1986. (Pau
sa) .. 

Não havendo objeção do Plenário, a mate na 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. Há oradores inscritos. 

Concedo a palvra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. H(fMBERTO LUCENA PRO
NUNCIA DISCURSO ClaE, EN7J?EGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBU-. 
OIDO POSTER!ORMEIYTE. 

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há cinco ora"dores inscritos. dols dos quais, 
como Líderes. Dada a preferência regimental, 
concedo a palavra ao n_obre Uder do Governo, 
Senador João Menezes, para uma breve co
mtmicação de Uderança. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Co
mo Líder. Para comunicação.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupamos e~a tribuna 
para ventilar um dos assuntos maiS centro· 
vertidos -com discussões acaloradas, algumas 
com razão e outras não. Quero ·me referir à 
malha ferroviária brasileira, que de alguns 

O estudo a que se refere .:i Gazeúr MercantJ7 
é o Projeto Jabuti, a ser !~plantado no P?rá. 
Trata-se de uma usina produtora de alumma, 
cdm capacidade para gerar um milhão de to
neladas anuais de um produto de grande con~ 
sumo na indústria de alumínio no Brasil e no 
mWldo. 

Apenas no Brasil, o mercado de alumina 
é da ordem de dois milhões de toneladas e 
a produção nadonal encontra-se inteiramente 
comprometida. Tanto é assim, que os projetos 
da Albrás, em Belém, e da VaJesu1, em ltaguaí, 
estão consumindo alumina importada do Su
riname e da Austrá1ia. 

Com a implantação do Projeto_ J abuti, a 
oferta do produto deverá saltar para um pata
mar entre três e quatro milhões de toneladas 
pot ·ano na década de 90. _ 

Ressalte-se que_ a Companhia VaJe do Rio 
Doce possui em Paragominas, também ?o 
Pará, uma reseEVa de 850 (oitocentos e on
qüenta) milhões de toneladas de bauxita, a 
matéria-prima do a1umlnio. 

Paragominas fica a meio caminho entr~ 
Açai1ândia e Belém. É no Município de Açai
Iândia que tem inicio a Ferrovia Norte-Sul, exa· 
tamente no entrocamento com a Estrada de 
Ferro Carajás, construída, operada e admin!s
trada pela Companhia VaJe do Rio Doce, unm
do a província de; Carajás ao porto de Ponta 
da Medeira, em São Luís. 

Car~áS-é à in~aiõr pfoví'nci8. ininef-al do m!-Jn· 
do com uma reserva de 18 (dezoito) bilhões 
d~ioneladas de minério de ferro, além de pos
suir depósitos de manganês, níquel, estanho, 
bauxita, cobre e ouro. Este ano mais de 30 
(trinta) milhões de toneladas de minério esta
rão sendo transportadas pela Estrada de Ferro 
Carétiás em direção ao porto de São Luís, tan:· 
bém construido e operado pela Companhia 
Vale do Rio Doce. 

A Vale também cor1strUiU- e opera o porto 
de Barcarena, em Belém, para onde deve se 
dirigir a bauxita concentrada na região de Ja
buti e onde está localizado a Alunorte, outra 
empre:sa produtora de alumina que começa 
operar em 1993. 

Ora, temos de um lado a tnaior mina do 
mundo, que é Carajás. Do outro, dois exce~ 
lentes portos, que são Ponta da Madeira e Bar· 
carena. A meio caminho, Paragominas com 
seus 850 (oitocentos e cinqüenta) milhões de 
toneladas de bauxita. Ao lado dos portos, os 
projetas da Albrás e da Alunorte. Uganda Ca· 
rajás ao porto de São Luís, uma excelente 
estrada de ferro, tomando irrisório os castos 
de transporte do minério e garantindo a sua 
competitividade no mercado internacional. 
Além disso, de Açailândia para o Centro-Sul 
do País, a Ferrovia Norte-Sul, também cons
truída e administrada por uma equipe origi
nária da Vale do Rio Doce, que ainda este 
ano chegará ao município de Estreito, na divi
sa entre o Maranhão e o recém~criado Estado 
de Tocantins. 

Parece-nos dare que o próximo passo seja 
o da ligação ferroviária entre Aç:ailândia e Be
lém, propiciando àquela região um fantástico 
e avançado sistema de transporte, suficiente
mente capaz de estimular e consolidar o de
senvolvimento de todos os projetas minerais 
em andamento, sem falarmos nas oportuni· 
dades que se abrirão aos investimentos agro
pecuárl95 e fndustrlais. 

O prolongamento da FerroVia Norte-Sul até 
Belém, traria ainda a vantagem adicional de 
interligar toda a bacia hidrográfica do Amazo~ 
nas que depende de investimentos relativa
mente modestos. Excelentes rios, excelentes 
ferrovias, portos estrategicamente sjtuados e 
uma reserva mineral inigualável. Estão aí as 
oportunidades. A nós, políticos, c:abe a terefa 
de viabilizá-las. 

Pelas informações que obtive_ da Valec, a 
equipe originária do Vale do Rio Doce- e que 
teve atuação decisiva na implantação das fer
rovias de Carajás e Norte-Sul, além do porto 
de São Luís, o prolongamento ferroviário até 
Belém teria cerca de 550 (quinhentos e cin~ 
qüenta) quilómetros de extensão, em um tra
çado Com rampa máxima de um por cento 
e com a necessidade de apenas duas grandes 
pontes, _com 500 (quinhentos) metros, sobr~ 
os_rios Capim e Moju. 

A grande verdade é que com _o prolonga· 
mente da Ferrovia Norte-Sul até Belém, tería
mos completado um espetacular corredor de 
transporte, livrando aquela região de um fla
_grante isolamento. Não devemos nos esque
Cer que tanto oS portos de Belém quanto os 
de-São Luis, aJém de modernamente equipa
dos, encontrarTI-se loCalizados dentro do 
Atlântico Norte, onde se realizam o maior volu
me de comércio em todo o mundo. Isso repre· 
senta uma economia em relação ao percurso 
até os portos de Santos e Paranaguá da ordem 
de 6_0% (sessenta por cento), considerando 
apenas os-Qastos cam o frete interno. 

Da mesma_forma, a partir dessas possibi
lidades hidroViárias e da extensão da Ferrovia 
Norte-Sul até Belém, e· daí para o restante 
da malha já existente, toda essa produção al
cançaria também o mercado SuVSudeste, for
mando um verdadeiro sistema ferroviário 
transcontinental, capaz de li_gar pontos extre
mos do País. 
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Quando vejo as possibilidades que trará ao 
Brasil a Ferrovia Norte-Sul; que defendo, com 
os conhecimentos que tenho da malha ferro
viária, acredito que a sua implantação será 
uma das mais importantes realizações do Go
verno do Dr. José Samey. Julgo-me compen
sado ao ver a possibilidade de levar o sistema 
ferroviário até Belém, que será Uffiã espécie , 
de recompensa da retirada absurda da Estrada 
de Ferro de Bragança a qual d~fendi com 
muita luta, com todas as minhas forças, mas 
não pude impedir a programação do então 
General Juarez Távora, que concluía pela ex
tinção da Ferrovia Bragantina, sem levar em 
consideração o que representa o sistema fer
roviário em qualquer país. 

Há dois meses viajei de trem pela Europa, 
percorrendo uma enorme extensão e atraves
sando vários países, verificando o que repre
senta esse sistema, não s6 quanto ao trans
porte de passageiros mas, principalmente, 
quanto ao transporte de material, de carga 
pesada, além de _grãos _e outras. 

Deixo a minha confiança e o meu apoio 
total à Valec para que, vencendo frustrações 
e enfrentando dificuldades, leve a nova malha 
ferroviária a vários quadrantes do Pais, indu· 
sive ao Pará, porque só assim obteremos re· 
sultados positivos em favor da classe produ
tora e, conseqüentemente, de nossa econo
mia. 

À Valec, repito, manifesto meu apoio e mi· 
nha confiança em seu trabalho profkuo e ca
paz: para vencermos as hostilidades. as inc_om
preesões e sobretudo, a falta de visão do pre
sente e do futuro grandioso de nosso Bras~. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou· 
sa) - CorlCedo a palavra ao nobre Senador 
Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB- BA Pro
nuncia o seguinte cliscuiso)- Sr. Presidente, 
Srs. Seriadores, há ãlguns dias recebi uma 
carta de eminente colega de profissão, Adm~
son Quintino Sales. que hoje preside a Asso
ciação dos Engenheiros da Petrobrás - Nú
cleo da Bahia- AEPET-BA, abordando a cri· 
se financeira da Petrobrás, assim como depoi
mento do Presidente nacional da Aepet na 
Comissão de Economia na Câmara dos Depu
tados. 

Peço vênia a V. Ext, Sr. Presidente, para ler 
alguns tópicos desta carta endereçada à mi
nha pessoa. 

Diz o eminente colega, da Bahia: 

Salvador, 11 de julho de 1989 

"VaJho--me da presente para encami
nhar-lhe cópia dos documentos publica
dos pela Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás, da qual sou o presidente no 
Núcleo Regional da Bahia, sobre a crise 
fmancEiira da Petrobrás e, também, do de· 
poimento do Eng" Antonio Maciel Neto, 
para a Comissão de Economia da Câma~ 
ra dos Deputados. 

A solução da crise financeira da Petro
brás é politica e, por isso, estamos traba-

Jhando j~n~ ao Congresso Nacional, as 
Assembléias Estaduais e lmprensa, Sindi
catos, Associações de Classes, a fim de 
juntos, buscarmos a saída para a crise 
rmanceira a que está sendo conduzida 
a CõiTfpanhia, por força de uma política 
governamental errada, no nosso entendi
mento, quanto a gestão dos recursos fi. 
nanceiros da Petrobrás. 

Durante a realização dos trabalhos da 
Constituinte, estivemos em Brasília, con
versando com os Srs. Deputados e Sena
dores, inclusive com o me_u caro amigo, 
no sentido de defendermos o monopólio 
estatal do petróleo e o fim dos contratos 
de risco, já que essa era a vontade do 
povo brasileiro. 

Hoje, pior do que naquela oportunida
de, a Petrobrás está sendo sangrada nos 
seus elementos vitais: 

a) na proibição de cobrar o preço justo 
pelos combustíveis que produz; 

b) no financiamento da nafta as petro
químicas a preços abaixo do mercado 
internacional e _com pagamento a prazos 
superiores a 25 dias; 

c) no subsídio do álcool; 
d) na compra do petróleo a cerca de 

US$ 19 e seu _r_essarcimento a mafs ou 
menos OS$ 14; 

e) no retebimento de dinheiro da ven
da dos seus produtos às distnbuidoras 
em prazos superiores a 12 dias. 

Os documentos que ora 1he envio con
têm todos esses dados com detalhes. 

A quem pode interessar a crise finan
ceira da Petrobrás? Cremos que a ques
tão tem que ser abordada de forma am
pla, correta, transparente, de modo a en
contraános uma saída que atenda aos 
interesses da Nação. 

Por acreditar na sua constante e eficaz 
ação política, envio-lhe essas informa
ções e me coloco, bem como a Diretoria 
da Aepet, à sua disposição; para deba
termos essa questão. 

Do amigo ~ eleitor, Admilson Qufntino 
Safes, Presidente da AepetiBA" 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no mês de 
setembro ausentei~me do País.Ao voltar, espe
rava encontrar essa grave crise solucionada. 
Entretanto, após ler os depoimentos dos ad
ministradores da Petrobrás como o do Sr. C ar~ 
los Sant'Anna, Presidente, do Sr. Roberto Vila, 
Diretor Industrial, Sr. Paulo Belotti, Diretor Fi
nanceiro e de dirigentes da Abdib, da Abemi, 
de Deputados, Senadores, aUtoridades do 
Executivo, como o Sr. Mailson da Nóbrega, 
Ministro da Fazenda, chegamos à conclusão 
de que o problema persiste e em grau mais 
intenso. 

Daí, Sr. Presidente, a razão de 'vir à tribuna 
para tratar da crise financeira_ na qual imergiu 
a Petróleo Brasileiro SIA- Petrobrás. e vem 
sensibilizando pcHc:ela majoritária da opinião 
pública. que de um lado tem assumido a pron
ta defesa da integridade do seu património 
e, de outro, pesquisando e oferecendo saiu· 
ções que resgatem, para a devida prosperi-

dade, aquela que é a maior empresa brasileira 
e justo orgulho da naciona6da.de. 

Na vanguarda desse movimento que procu
ra resguardar a empresa de novos percalços, 
continuadamente criados pelas dificuldades 
do quadro económico do País e de reerguê-la 
ao patamar das grandes indústrias mundiais, 
mais uma vez destaca-se a Associação dos 
Engenheiros da Petrobrás- Aepet- notabi~ 
lizada sobretudo por sua eficiente e produtiva 
atuação nos trabalhos que culminaram na 
promulgação do novo texto cÕnstituctOnal. -

Desta feita, a Associação analisa em profun
clidade as causas que conduziram a Petrobrás 
a debater-se com questões financeiras de va
riada ordem e aponta, conclusivamente, no 
sentido de que o problema, inobstante sua 
gravidade, tem soluções viáveis nos campos 
político e administrativo. -

Essa convicção tem seus alicerces na pró
pria potencialidade da empresa. Como se sa
be, a ela incumbe a exploração, em caráter 
de monopóllo, das reservas nacionais de Pe
tróleo e gás, recursos naturaiS cujos depósitos 
estavam avaliados em 3 bilhões e 500 milhões 
de barris em dezembro do último ano, sem 
levar em consideração as recentes descober
tas dos campos de Albacora e Marlim, na Ba
cia de Campos, que permitirão incorporar 
mais 4,2 bilhões de barris, quando o Brasil, 
a curto prazo, disporá de reservas da ordem 
de 7, 7 bilhões de barris de petróleo, superiores 
às reservas do Canadá, e em igual monta às 
da Esso e da SheU, as duas maiores compa
nhias de petróleo_ do mundo. Reservas dessa 
dimensão r~presentam um patrimônio, aos 
pi"eços atuais, dã ordem de 160 bilhões de 
dólares que permitem sustentar uma produ~ 
ção de 1 milhão de barris/dia por um período 
de 21 anos. 

O seu faturamento, no exercido de 1988 
atingiu 13 bilhões de dólares,. representando 
uma contribuição de 8 bilhões de dólares ao 
Produto Interno Bruto - PIB, do Pais, e do 
equivalente a 2 b~hões e -740 milhões de dóla
res- ou a 21% do faturamento bruto
em impostos, contribuições e encargos so
ciais. 

Além de assim compartilhar do esforço para 
a redução do déficit público, as operações da 
Companhia ajudaram significativamente a 
manutenção do equilíbrio da balança de paga4 
mentes, mediante a exportação de 1 bilhão 
de dólares em produtos e a «<nomia de 8 
bilhões e 100 milhões _em divisas. correspon
dentes à produção de pertóleo, à refinação 
e ao transporte marítimo. 

De suas atividades. Sr~ Presidente e Srs. Se
nadores, beneficiaram-se ainda a Marinha de 
Guerra, 9 estados e cerca de 500 inuni_cípios 
brasileiros, aos quais foi deferido o pagamento 
de 164 milhões de dólares, a titulo dero.)'lities. 

Todo o sistema Petrobrás envolve a geração 
de 70 mil empregos diretos e- 3 tniJhõ.i....s de 
empregos indiretos, Calculando-se que cerca 
de 10 milhões de brasileiros e tO% do PIB 
estão de alguma forma integrados direta ou 
indiretamente à indústria petronfera. 
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Na órbita de atuac;:ão da Companhia, 2 mil 
fornecedores de materias e equipamentos e 
5 mil empresas prestadoras de serviços exer~ 
cem suas atividades. Em 1988 foram adqui
ridos 1 bilhão e 300 milhões de d61ares em 
materiais e equípameritos, representando 
25% do total de encomendas do setor de bens 
de capital, enquanto na área de serviços foram 
finalizados programas de investimento que to
talizaram 850 milhõeS de a6Jares, no mesmo 
exerdcio. 

Como compreender qUe uma empresã de 
porte gigantesco, cujas atividades geram refle
xos em toda economia nacional, tenha chega
do à aflitiva situação env;~ue se encontra? 

O Presidente Antônio JVlaciel Neto, da Asso· 
dação dos Engenheiros da Petrobrãs, na 
oportunidade em que convocava os congres
sistas para a luta em defesa da Companhia, 
revelou à Câmara dos Deputados que a crise 
financeira da Empresa, não encontrando solu
ção a tempo, pode gerar gravíssimas conse
qüências para a própria economia nacional. 

Entre elas, a inviabilização da meta de pro
dução de petróleo para o corrente exercido, 
fixada em 700 mil barris, ãuinentando, conse
qüentemente,. a dependência econômic:a e 
energética do País;a inviabilização das metas 
do Plano de Ação do Setor Petróleo - PASP, 
que previa a auto-suficiêcia do País, na produ
ção de petróleo, já em 1997; a vulnerabilidade 
do abastecimento na dona! de combustível, fa
ce à redução dos estoques estratégtcos; danos 
à imagem da E'ropresa; que sempre honrou 
seus compromissos com pontuaJidade; e. por 
fim, desemprego e dispersão do corpo técnico 
a serviço da indústria petrolffera. 

ConstataaAepetque, efetivamente, a Petro
brás vive a maior aíse fananceira de sua f1ist6.. 
ria, determinada por uma série de fatores, en
tre os quais a defasagem dos preços dos 
combustíveis-causa do acúmufo de prejuízo 
mensal em tomo de 88 milhões de dólares~ 

Nesse caso, a recuperação da Empresa de
penderia de que a área econômia autorizasse 
o reajuste dos preços dos derivados acima 
do indíce inflacionário, permitindo a retomada 
e de sua saúde financeira. 

Os reajustes - enfatiza a Associação -
não poderiam penalizar tão-somente o consu
mfdcr, pois este não é o responsável pela defa
sagem de preços que atinge aproximadamen
te o percenlual de 40%, não se contando que 
amento desse porte exerceria sígnffica:tiva 
pressão ínllacionária. com o sacrifício da po
pulação carente. 

" def.._., de pr._, conquanto deter· 
minada pelo processo de~ dos índi
ces ínfladonário5. leva a situaçóes tr.!gicaJ pa

. ra os cofres da Empresa. que se vê obrigada. 
como forma de compensação, a inibir 05 in· 
vestimentos,retatdandooseudesenvoMmen
to. 

A par disso, conduz também a curiosas 
constataçóes< o quilo do gás de connha. que 
em junho estava tabelado em 223 centavos 
de cruzado novo. custava menos do que a 
farinha de mandioca. que era comprada a 85 
centavos. o quilo, e o pão que era adquirido 

por 1 cruzadQ novo e 20 centavos, o mesmo 
peso. 

Eliminando-se os privilégios que contem
plam distribuidoras, grupos petroquímicos e 
usinefros, poderia o Governo seguramente 
cOntOrnar a crise fmanceira da Petrobrás, ain
da que autorizando reajustes muito menores 
para o consumidor. 

_Veja-se, por exemplo, que até o dia 22 de 
junho último o terripo médio de {aturamento 
dos derivados era de 17 dias, sendo de 12, 
após a entrega dos produtos às distribuidoras. 
Prazo tão dilatado, em período de inflação exa
cerbada, significou transferência financeira da 
PetrObrãs para as distribUidoraS, de 800 mi
lhões .de dólares no ano de 1988, e de 300 
milhões de dólares .somente nos 4 primeiros 
meses do corrente exercido. 

_É bo_rn salientar, Sr. Presidente, que a Petro
brás compra o petróleo importado a dinheiro, 
paga para_ refinar entrega_ às t;fistrlbuidoras, 
que vendem ao cosumidor e recebem direto; 
vende aos postos de seiViço com pagamento 
direto; o consumidor paga, as distribuidoras 
ficam com o dinheiro jogando no ovemigh~ 
com prazo de 12 dias, enquanto isso a Petro
brás recebe com esse atraso tâ.o marcante. 

Seria imprescindívef qlie os distribuidores 
de derivados de petróleo - inclusive a Petro· 
brás DistnPuidora e as multinacionais que 
operam no Pais-dividissem com a Petrobrás 
parte das dificuldades que esta enfrenta solita
riamente, de modo a ajudá-la na superação 
da crise. 

Ob_serve-se, por importante, que a margem 
de lucro das distribuidoras, que elas consi
deram baixa, é na prática o dobro daquela 
que cabe à Petrobrá.s para exercer toda a ativi· 
dade de refino. Na composição 'do preço da 
gasolina, por exemplo, apenas 27,04% de ca
da litro pago pelo conswnidor destina-se à 
Petrobrás, e quase 43% correspondem aos 
subsídios de outros derivados. 

Não ficam por aí, porém, os prejuízos da 
Petrobrás. A série prossegue com os subsídios 
ao Proálcool, acrescentando ao déficit da 
Coinpimhia soma superior a 650 milhões de 
dólares, a preços de junho passado. 

Ao mesmo tempo, a Empresa foi conduzida 
a vender a tonelada de nafta às Centrais Petro
qWnicas, com prazo de faturamento dilatado, 
por 99 dólares e 30 centavos, quando o preço 
de comercialização desse produto alcança en
tre 170 e 180 dólares no mercado interna
cional. A benesse resulta numa perda de fatu· 
romento de 70 dólares por tonelada, ou algo 
em tomo de !500 miJhões de dólares anuais 
para os comb.>lídoo cofres da Petrdbrós. 

Ante a contudêncla desses números, soa 
falsa a tentativa de atribuir à folha de salários 
da Empresa á culpa pelos problemas finan
cefros que atravessa. Na verdade, a retribuição 
dos servidores da Petrobrás não influí decisiva· 
mente no fluxo de caixa, devendo-se a situa· 
ção deficitária. conforme amplamente de
monstradO pelos estados da Aepet aos apon
tados fatores. 

Registre-se, a propósito, que a questão mo
tivou prolongadas discussões na Comissão de 

Economia, lndÓStria e Comércio da Câmara 
dos Deputados. Na oportunidade, os repre· 
sentantes da Associação dos Engenhe[ros da 
Petrobrás comprovaram a origem da crise que 
aflige a Companhia, e sugeriram que somente 
a decisão política será capaz de resolvê-la a 
contento, devolvendo à Empresa .sua -capaci
dade- de investimento sem pressionar os fncü
ces inflacionários e sem onerar desmedida
mente o consumidor. 

Solidarizando-se coro a causa tâ.o bem de· 
fendida pela Aepet, desejo aduzir que esse mo
vi~ento, b~ando sensibilizar o Governo para 
~ problemas da Petrobrás, envolve todo o 
povo _l?rasileiro, a quem, afinal, pertence o gi
gantesco patrimônio da. Empresa. 

As soluções reclamadas partem, portanto, 
da totalidade do corpo social, impondo-seco
mo medidas não só compatíveis com o passa
do d.e lutas pela preservação da Petrobrás, mas 
também com o esforço que no presente per
segue com vigor a sua recuperaçáo, vislum
brando assim ass_egurá-la, íntegra e fortale
cida, às futuras gerações de brasileiros. (Muito 
bem!)_ 

_O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Antes de p_assar a palavra ao Senador Edi
son Lob~10, _esta Presidênc:ia cumpre, com 
muita satisfação, o de-ver de saudar a presença 
de jornalistas que participam, a partir d~ hoje, 
às 20 horas, no 1tamaraty, por iniciativa e pro
moção da Federação Nacional de Jornalistas, 
do II Encontro de Jornalistas dos Países de 
Língua Portuguesa, aO qual estão presentes 
as Representações do Brasil, de Portugal, An
gola, Moçambique, Guiné-_Bissau, Cabo Verde, 
São.Tome e-Priricipe. · · 

Presjdente eventual desta sessão, jornalista 
há mais de 50 anos, peço aos Colegas dos 
vários países de língua portuguesa que se con
siderem presentes na tribl.Ula de honra desta 
Casa, porque a eles devem os nossos países 
o movimento-de recuperação das liberdades 
democráticas neste momento; movimento es
se, que está implantando nos países de língua 
portuguesa uma nova era de democracia, pela 
qual nós. irmanados pelo mesmo idioma. so
mos também irmãos de ideologia, razão pela 
qual abraçamos a todos os jornalistas, bem 
como os poyos de língua portuguesa fraternal· 
mente. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nObre Senador Edí
son Lobão que falará como üder do PfL 

O SR- EDISOI'I LOBÃO (PFL- MA CO' 
mo üder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.} -'-Sr. Presidente, V. Ex" 
já falou por todos nós em relação aos jorna
listas que aqui se encontram. Nós, do PFL. 
desejamos também dar uma palavra de boas
vindas aos nossos companheiros, desejando
lhes uma passagem feliz e profícua em nosso 
País; acrescento que, de fato, tem tido a im
prensa esse papel extraordinário a que V. Ex" 
se refere, na consolidação do processo demo
crático. 

O Sr- Jutahy Magalhães - V. Ex' tam
bém fala em nome do PMDB. 
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OSR. EDISON LOBÃO-O PMDB tam
bém se associa a estas homenagens. Ao tem~ 
po em que manifesto esta alegria, faço votos 
para que o Congresso que aqui se realiza obte
nha êxito, e possam os jornalistas retomar aos 
seus países com a impr~ssão que devem ter 
de nosso País. 

O Sr. Olavo Pires- Nobre Senador Edi
son Lobão, pennlta-me V. EX' um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO -Pois não, ou
ço v. Ex'. 

O Sr. Olavo Pires- O PTB também faz 
questão de associar-se à homenagem a esses 
jornalistas cc-irmãos que estão em Brasflia 
nos visitando, e ao nosso País. Desejamos que 
sejam bem-vindos e tenham uma boa estada 
entre nós. 

O SR. EDISON LOBÃO- Incorporo o 
aparte do PIB a esta manifestação. · 

Sr. Presidente, estamos a 42 dias das e1ei· 
ções presidenciais. A campanha se desenvolve 
no Pais inteiro, galvariizando a opinião pública. 
com os canclidatos expondo os seus progra
mas, os seus pensamentos e as fórmulas que 
concebem para debelar a grande crise que 
vivemos neste momento no Brasil. 

Todos q;> candidatos visitam os Estados e, 
nos comícios a que comparecem, fmem tam~ 
bém a sua profissão de fé democrática, assu~ 
mindo os setis compromissos e dando a pala
vra sobre a sua orientação política quanto ao 
futuro. 

Recentemente esteve em meu Estado, o 
Maranhão, o candidato Fernando Collor de 
Mello.. S. Ex! disse ali que é um político sem 
ressentimentos. Sem dúvida, esta é uma elo
giável declaração de um homem público que 
pretende ser Presidente da República. 

Nós maranhenses, também não cultivamos 
o ressentimento, porque consideramos este 
um sentimento negativo e estamos persua~ 
didos de que com ele não se constrói o futuro 
deste grande Pafs. 

Porque não há ressentimentos de um lado 
nem de outro, estou seguro, se o Sr. Fernando 
Collor de Mello porventura chegar à Presidên
cia da República, estou segurç de que nós, 
maranhenses, nos daremos por satisfeitos se 
S. Ex" fizer pelo Maranhão o que o Presidente 
José Samey fez e está fazendo por Alagoas, 
pois a alegação não é de que o Presidente 
nada fez pelos alagoanos. 

Neste passo, Sr. Presidente, vejamos algu· 
mas realizações do atual Governo, do Governo 
do Presidente José Samey em Alagoas. 

Neste instante', D Governo Federal constrói 
a grande Hidrelétrica de Xingó, a maior obra 
do Governo José Samey. Hoje ali existe em
prego para centen<:~s de brasileiros, sobretudo 
para os alagoanas. Esta grande obra dará 
maior grandeza ainda ao Estado de AlagOas 
e riqueza ao nosso País. 

O atual Govemo implantOu o SUDS primei
ro em Alagoas e somente depois no Estado 
do Maranhão. E todos sábemos da impor
tância do SUDS para os estados. em virtude 
do grande volume de recursos que importa 
para a saúde de nosso povo. Estão sendo 

constn.údas três mil casas em-Alagoas neste 
momento, com as quais o Governo Federal 
atende às dificuldades surgidas com as en~ 
Chentes âe julho deste ano. A Seac custeia 
importantes associações comunitárias em 
Palmeiras dos l"ndios, talvez as mais impor
tantes do País. O GOveffio -Federal irilplantou, 
ainda em Palmeiras dos fndios, o maior centro 
de estudos do Nordeste, o Espaço Cultural 
Graciliano Ramos. Graças à Lei Samey, consti
tuiu-se o importante Meseu Delmiro Gouveia~ 
em alagoas. Foram concedidos, como me
préstimos, seis milhões de dólares para a 
construção do emssário de Maceió. 

O Governo Samey retomou as obras da 
adutora. do Agreste, que serve a 600 mil dos 
2 milhões e quinhentos mil alagOanos. O pró
prio Presidente José Samey inaugurou recen~ 
temente um excelente hospital em Alagoas, 
ao qtial foi dado o nome de Amon de Mello, 
em homenagem a esse extraordinário político, 
ex~Seriador e ex-Governador, pai do candidato 
Fernando Collor de Mello. 

Ainda desfiaria, aqui, Sr. Presidente, um ro
sário de outras obras, não fosse cansativo esse 
tipo de registro. Por isso, recebo, como mara
nhense - e estou seguro de que todos os 
maranhenses também as recebem -de bom 
grado as dedarações do Sr. Fernando Collor 
de Mello, de que, quanto ao Maranhão, não 
tem nenhum ressentimento. S. Ex' se pron
tifica a prosseguir as obras da Ferrovia: Norte
Sul. _S. EX' o disse lá. S. EX' se prontifica a 
realizar ã Usimi!lr, que está projetada para São 
Luís, e ainda anuncia outras grandes obras. 

Devo dizer que essas-declarações todas as 
recebemos com alegria, porque também, rna
ranhenses, não cultivamos, repito, o sentimen
to n~ativo do ressentimento. Aquilo que S. 
EX' ~er pelo Maranhão receberemos com ale
gria. Se fizer pelo Maranhão, na medida em 
que se-pcissa eleger, se isso vier a aContecer, 
se S. Ex!' realizar pelo Maranhão aquilo que 
o Presidente José Samey realizou e está reali
zando por Alagoas, nos daremos por satis
feitos. (Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra pelã ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....:.:. Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pela ordem. Sem revísão do orador.) -
Sr. Presidente, alguns dias atrás solicitei da 
Mesa informação a respeito de projetes apro
vados pelo Senado e encaminhados à Câmara
dos Deputados nos anos de 1987, 1988 e 
1989; (jüãlS os-Projetes que tiveram andamen
to naquela Casa, através de aprovação, através 
de rejeição, através de arquivamento ou de 
emendas propostas e que vieram de volta para_ 
o senado. 

Solicito a V. Ex•, Sr. PreSidente, tome as 
providências necessárias para que essas infor
mações cheguem ãs minhas mãos õ mais 
rápido passivei, porque eu já fiz o levantamen
to oposto, nos projetas que vieram da Câmara 
paiã -Cá, e já tenho esses dados. 

Então, Sr. Presidente, gostaria de ter, oficial
mente, os dados solicitados à Mesa. 

O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Sousa) 
_:.A Presidência pode informar ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães que o assunto foi ob
jeto de tratamento na última reunião da Mesa 
Diietora e estão sendo preparadas as devidas 
informações oficiais a V. Ex' e a este Plenário. 
(Pausa) 

Com a palavra o nobre Senad6f"thagas 
Rodri~ues, próximo orador inscrito. (Pausa ) 

S. Ex" não está presente. 
Com a palavra o nobre Seriado r Olavo Pifes. 
O SR. OLAVO PIRES (PTB- RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão- do 
orador.)- Sr. Preside"nte, Srs. SenadoreS, o 
meu pronunciamento dste tarde será dirigido 
e terá o objetivo_ principal, por que não dizer 
único, de prestar urna homenagem, um gesto 
de reconhecimento a outra classe de parla
mentares, a _classe dos vereadores. Ela repre
senta, pra todos nós políticos. para os deputa
dos federais, para os deputados estaduais, pa
ra os senadores, uma espécie de sustentáculo, 
de respaldo, de reforço nos municípios deste 
nosso Brasil, seja ele o município mais próxi
mo ou o fl1:ais distante, onde temos a figura 
batalhadora, ordeira e responsável do verea
dor. 

A vereação é a escola da política parlamen
tar. É na Câmara Municipal que se aprende 
o abecedário do exercido da política; nela se 
desenvolvem as vocações para o labor legis-
lativo. - --

A edilidade é o segundo degrau mais baixo 
na hierarquia da carreira política. A Presidência 
da República é o apogeu, é o topo; e a prática 
nos diretórios, nos comitês, o primeiro pata· 
mar na escala ascendente do político. 

Quantos nesta egrégia Casa já não !lalga
ram quase todos os degraus da escala? QUan
tos .dos que aqui estão já não foram membros 
de diretórios, delegados, convencionais, ve
readores, prefeitos, deputados estaduais, fede~_ 
rais, governadores, para cujos cargos alguns 
ilustres senadores tiveram oportunidade de 
demonstrar a sua vovação pela carreira polí
tica? 

Para nós, políticos, a data de ontem, que 
hoje solenemente reverenciamos, tem um sig
nificado especial. O objet!VO fundamental de 
todo partido político é a conquista do poder. 
Para o atingimento desse desiderato, o papel 
do vereador é primacial. É o edil que, na muni
cipalidade, mantém o cantata mais íntimo e 
mais direto com o eleitor. É, por assim dizer, 
o porta - voz do partido, leva ao eleitor, sem 
intermediários,- suas mensagens, suas diretri
zes, suas plataformas, suaS bandeiras.- suas
palavras de ordem, suas ideologias, seus pro
gramas. E su·a àfU:ãÇão- como cabo· eleitoral 
ê proeminente:· 

É o vereador que, no seu dia~a-dia, no seu 
gabinete muitas ·vezes simples, mais humilde 
do que o nosso de senador - por incrível 
que pareça .:..:.., tetn a opotttmTdade de con
tactar diretamente com o eleitor, com o muní· 
cipe, e receber por parte desses eleitores -
que são também nossos eleitores- as'mais 
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diversas reivindicações, os mais diversos pedi· 
dos. das mais simples às mais i~portantes 
solicitações, mas quase todas elas JU~S, me
recidas e necessárias de serem atendidas. Por
tanto, esse traba1ho, esse desempenho que 
leva ao eleitor, sem intermediários, suas men
sagens, suas diretrizes. suas plataformas, _suas 
bandeiras, suas pafavras de ordem, suas ideo
logias e seus programas,faz a atuação do ve· 
reador tremendamente importante. 

Justamente por reconhecer a relevância e 
a essencialidade do papel do Vereador que 
deixo patente todo o meu apreço, toda a mi
nha solidariedade, toda a minha admiração, 
toda a minha confiança e respeito para com 
os nobres Companheiros que, no exercido 
da vereança, transmitem às suas comunida
des os ideais de justiça, direito, liberdade, fra
ternidade. igualdade, patriotismo e democra
cia. 

E neste momento, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, do plenário desta Casa, não pode~a 
deixar de elevar o meu pensamento a Rondo~ 
hia, estado que represento, e de formar, v:isua~ 
lizar um quadro mental de todo o meu Estado, 
município por município, e daqui, desta Casa, 
enviar o meu abraço, o meu respeito, o meu 
voto de confiança a todos os Vereadores do 
Brasil, em espedal, aos V~readores do Estado 
de Rondônia, fazendo questão de~ nominar 
município por município. Envio, entáo, o meu 
abraço, o meu respeito, o meu reconhecimen
to aos Vereadores de Porto Velho, de Vila Nova, 
Guajará-Mirim, Costa Marques, São Miguel, 
Ariquernes, Machadinha, de Jarú, Ouro Preto, 
Ji-Paraná Presidente Médld, Alvorada d'Oes
te, CacoaÍ, Pimenta Bueno, Espigão d'Oeste, 
Vilhena. Colorado, de Cãbixi, Cerejeira, Rollm 
de Mow-a, Santa Luzia, Brasilândia e A1ta Flo
resta 

Concluindo, Sr. Presictente e Srs. Senado
res, faço questão de _consignar o meu preit? 
de homenagem a essa legião de companhei
ros que, nas Cidades e no campo, no exercício 
de suas atividades políticas meritórias, com 
sacrifidos e dificuldades, procuram cumprir 
<:om galahardia a sobranceira missão que lhes 
<:abe. 

Recebam o meu abraço, Vereadores brasi
leiros. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda~ 
<:fr Soares. 

O SR- ODACIR SOARES (PFL-RO. 
Pronuncia o seguinte dis-curso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, vem de_ ser lançado 
em Brasília, Recife e Porto Velho, capital do 
Estado que tenho a honra de representar nesta 
Casa. o livro do colega de Senado e de Partido, 
ilustre Senador Marco MacieJ, intitulado Idéias 
liberais e Realidade Brasileira, editado pela 
José Olympio, no qual se faz uma pregação 
do moderno liberarismo. 

O trabalho se propõe mostrar, em diferentes 
capitulas, a evolução da proposta liberal, de 
modo especial no Brasil, analisando-a de for~ 
ma atual, à luz de modernos conceitos poli~ 
ticos. 

Sem querer alongar-me em considerações, 
, desejo, que a contribuição do Senador Marco 

_ Mac::iel à formulação da doutrina liberal, de 
resto a de meu Partido, o PFL, não fique sem 
um registro nesta Casa; solicito, portanto, seja 
transcrito em seus Anais o prefácio da referlda 
obra, que é assinado pelo jornalista Carlos 
CâStell.O Branco, papa e mestre do jornalismo 
polttico brasileiro, vazado nas palavras seguin
tes: 

"O NEOUBERAL!SMO 

Carlos CasteJJo Branco 

o senador MarCo Madei tem-se dedi
cado a organizar um partido político com 
base em idéias e na anáJise da maheira 
como efas operam e podem operar sobre 
a realidade. C:om intimidade, com a dou
trina política, especialmente com o pen
samento liberal, e com uma completa vi
são histórica do processo--político brasi
leiro desde a Independência, Macief tenta 
fazer o que até aqui, nos 67 anos de Impé
rio e_ nos 100 anos de República, não 
se fez:: um partido político que_ queira ser 
partido antes de ser governo. Que dê prio~ 
ridade à sua organização, à sua eficácia, 
de pref~rência a cobrir objetivos circuns
tandais. 

Essa a missão que dá -ao PFL, com 
o qua1 pretende contribuir para atender 
ao diagnóstico de Duverger, segundo o 
qual o Brasil só será uma grande nação 
se for uma grande democracia se cons
truir um sistema partidário efetivo. Ele ali
mentã a' es-perança de que seu partido, 
para cuja organização abandonou tarefas 
de governo, oontri~ua para consolidar a 
evolução política e institucionaL Sua pro
posta, consubstanciada neste livro, é a 
do neoliberalismo por ele concebido co
mo a_doutrina que ajusta o ideal de liber
dade à imposição de igualdade. Sua lon~ 
ga meditação sobre o tema o leva a identi
ficar-se com o pensamento de Mjchelet, 
para quem a igualdade é o aprofunda
mento econômico da liberdade. 

O liberalismo, como observa o senador 
pernambucano, está na raíz do pensa
mento politico brasileiro. O Partido Ube
ral foi o primeiro a constituir-se no Impé
rio e tomou-se o instrumento da perma
nente modernização da vida_ nacional, 
procurando gradualmente extinguir a es
t:iavati.ifa·, ã.mpfíar a base eléitoral e abrir 
<:alninho para a República, pois dele nas· 
t:eU o Partido Republicano. No novo regi· 
me, a Aliança Liberal seria o veículo das 
mudanças ,POliticas e institucionais qu~ 
ainda estão em curso. Na relativa estabi· 
!idade de 1822 a 1930, atravessando Mo· 
narquia e primeira República, quando foi 
rompido por Washington lúiS o ~odelo 
c::ooptativo que assegurou o trânstto do 
regime, já estão as raizes da rebeldia polí· 
tica e da subversão institucional que che~ 
gam aos nossos dias. 

Negando a existência d~ um sistema 
parl_amentarista de gove!TIO no perí_odo. 

Outubro de 1989 

monárquico,· Madel defende, com algu
ma efedência, o modelo do "goveno con
gressual"- expressão com a qual Wilson 
batizou o sistema p~sidendalista norte
americano-, mas sempre atento à ~_ç~o 
de Bobbio, segundo a qual, a maneira 
de conceber o sistema e de práticá-lo po
de ser mais importante do que a opção 
por uma ou por outra alternativa. O autor 
ana]isa também os sistemas eleitorais pa
ra identificar neles as fontes de estabi· 
lidade das instituições. 

Ponto alto deste livro é o estudo da 
federação br~ileira. assimétrica em fun
ção das ·desigualdades regionais, que a 
distorcem a tal ponto que o que parece 
bom para estados e municípios não o 
é para os estados e os municípios do 
Nordeste e de outras regiões carentes. 
A transferência de rendas, determinada 
pela atual ConstituiÇão, é boa para São 
Paulo mas não para o Piaui. Com a redu
ção dos recursOs da União, por outro la· 
do,limita~se seu poder de efetuar transfe
rências de rendas com o propósito de 
minimizar contradições regionais. O fede
ralismo, para ele, deveria ser concebido 
com-o ama dOutrina social-de <:aráter glo
bal, algo como o liberalismo ou o sacia~ 
!is mo. 

Análises do processo legislativo, na 
qual se aponta tradicional morosidade 
dos partidos políticos, dos sindicatos e 
outras complementam o largo painel de 
debates propostos por este livro, que alia 
pensamento e proposta de ação, confor
me o_ estilo desse senador que, ainda jo
vem, já foi presidente da Câmara: dos De
putados, governador de Pernambuco, mi
nistro _de Estado e presidente de partido. 
Para quem nasceu no Nordeste, desfavo
recido pelos desequtltôrios regionais que 
discrimínam também seus filhos, excluin~ 
do-os da disputa pelo poder nacional, isso 
é quase uma biografia completa. Pelo 
menos até que ideais como os que ele 
sustenta tenham alterado a fisionomia da 
politica brasileira. Ou que o parlamen
tarismo, no qual não crê _o senador, se 
adotado, altere as condições de que se 
reveste a luta pelo poder. 

O livro que se vai ler é um livro impor~ 
tante, como programa de um partido e 
como proposta de renovação da vida pú
blica brasileira." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lou· 
rival Baptista. 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA. (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. SenadOres, o Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal -IBAM, está di
vulgando um substancioso relatório a respeito 
das atividades realizadas em 1988 no âmbito 
das suas atribuições no terreno das pesquisas, 
ensino, organização e sistemas, assistência 
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técnica, programas educativos e cooperação 
internado na!. 

Parece-me justo assinalar o vulto dos resul
tados, objetivos e desempenho de suas equi
pes de dirigentes, professores, técnicos e servi
dores responsáveis pelo surpreendente volu
me e extraordinária ímportância dos serviços 
prestados pelo lbam. 

Mas, atinai o que é, qual a trajetória, a organi
zação e quais as perspectivas do lbam? 

Convém resumir em poucas palavras a ori
gem, os objetivos, a composição e a atuação 
do lbam, que foi instituído no dia 1" de (jutubro 
de 1952, por ocasição de uma assembléia 
geral reunida no auditório do então Ministério 
da Educação e Saúde.- -

No decorrer dessa histórica assembléia foi 
lançado um manifesto dirigido aos prefeitos 
e vereadores do País, através da Revista do 
Serviço Públko, do DASP, propondo a cria: 
ção do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal - aprovados os estatutos e eleitos 
os Conselhos de Administração e Fiscal da 
entidade. 

Além do representante do Presidente Getú
lio Vargas, Embaixador Francisco Negrão de 
Lima, Ministro da Justiça e Negócios lnterio· 
res, que presidiu a solenidade, compareceram 
o Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Pereira Lira; o Presidente do Cofap, 
Benjamin Cabelo; Cf Secretário de Adminis
tração da Prefeitura do Distrito Federal; Direto
res do DASP e do JBGE; os signatários do 
manifesto, recém-lançado; professores uni
versitários; representantes de diversos Ministé
rios, grande número de personalidades inte
ressadas no estudo e solução dos problemas 
de governo e administração dos municípios. 

Nessa oportunidade, compareci, como Pre
feito de São Cristóvão; Sergipe, em compã
nhia d_e prefeitos de vários Estados. 

À semelhança dos anos anteriores, o lbam 
comemorou o seu '379 aniversário llo dia 1 ~ 
de outubro, com iniciativaS _e eVentos da mais 
alta categoria educativa e cultural. 

Desejaria relembrar, que o 1 Q Conselho de 
Administração do Jbam, constituído no dia 1 o 

de outubro de 1952, tinha a seguinte compo
sição: Luiz Simões Lopes, Rafael da Silva Xa
vier, Oswaldo Trigueiro, José Maria dos Santos 
Araújo Cavalcanti, Rômulo de Almeida, 
Adroaldo Tourinho Junqueiro Ayres e Arizio 
de Viana. 

Como Diretor Executivo, foi designã-do pelo 
referido Conselho, a 7 de outubro daquele ano, 
Oeantho de Paiva Leite, que juntamente com 
Araujo Cavalcanti, além do manifesto e dos 
estatutos, desempenharam um papel decisivo 
no concernente ao advento e organização do 
instituto. 

Para o 1 ~COnselho Fiscal foram escolhidos 
Joaquim Caetano Gentil Neio, João de Mes
quita Lara e Adhemar Soares de Carvalho. 

No momento em que- o Jbam se prepara 
para comemorar 37 anos de ininterruptas e 
crescentes atividades, parece-me justo evocar 
os nomes dos 18 signatários do citado mani· 
festa: Rafael Xavier. Pres[dente da ABM; Vene· 
rando de Freitas Borges, Prefeito de G_oiânia; 

Emílio Póvoa, Prefeito de São Lourenço; João 
de Paulo Teixeira Filho, Vereador de Goiânia; 
Cláudio de Paiva Leite, Vereador de João Pes
s_oa; Oeantho de Paiva Leite, Diretor do BNDE; 
Rómulo- de Almeida, EconOrTii.Sta e membro 
do Conselho Fiscal do Banco de Crédito Coo· 
perativo; Othon Sérvulo de Vasconcelos, Téc
nico _de Administração do DASP e ex-Ministro 
Interino da Agricultura; Joaquim Neves Perei
ra, Técnico de Administração- do DASP e Se
cretário de Administração do Distrito Federal; 
José Maria dos Santos Araujo Cavalcanti, Téc
nico de Administração, Diretor da Divisão de 
Orçam-ento e Orga:riização do DASP e Secretá
riO-Geral da Seção Brasileira do Instituto Inter
nacional de Ciência Administrativas; Osório 
Nunes, Jornalista, funcionário da_Secretaria 
de Agricultura do Distrito Federal; Francisco 
Burkinski, Têcnicó ·oe Administração do 
DASP, publicista e estudioso dos problemas 
municipais; Carlos Eduardo de Oliveira Vale, 
Professor de Admiilistração Pública- e Procu
rador do Distrito F ederaJ; Moacyr Malheiros 
da Silva, Engenheiro, Assessor Técnico do 
DNER e membro do Conselho Diretor do IB
GE; -Gerson Augusto da Silva, Professor- de 
Finanças Públicas e membro do Conselho 
Técnico de EcOnomia e Finanças do Minis
tério da Fazenda; Mª'noel DieguesJunior, Jor
nalista_, SOciólogo e membro do Conselho Di
retor _da ABM; Edy Costa Leite, Assistente Se-. 
cial e funcionária do SAPS; Cauby Brasileiro, 
estudante de Direito e funcionário do Banco 
do Brasil. -- -

Tb-davia o ibam teve de enfrentar, desde 
o seu advento, a incompreensão, as reticên
cias e as críticas de importantes segmentos 
do chamado "Movimento Munlcipalista", que 
consideravam a nova instituição como uma 
temeridade capaz de esvaziar a ABM. 

Tornara-se portanto indispensável obter a 
aprovação formal da ABM por ocasião do Jl 
Congresso NaclonaJ de Municípios, realizado 
em São Vicente, São Paulo, de J 2 a 19 de 
outubro de 1952. 

Relembro ter participado posteriormente. 
em agosto de 1954, quando prefeito de São 
Cristó~áo, do lll., Congresso dos Municípios 
realizado em São Lourenço_, quando em nome 
dos Prefeitós_e_Vereadores então reunidos, fui 
escolhido orador oficial para saudar o insigne 
Presidente Getúlio Vargas, que esteve presente 
ao encerramento do Cc~mgresso. 

Foi então deSignado para vencer as resis
tências e suspeitas levantadas contra o lbam, 
o doutor Oeantho de Paiva Leite, então oficial 
de Gabínete do Presidente Getúlio Vargas, que 
desempenhou com invulgar eficiência, a difícil 
missão de obter o apoio da ABM e, sobretudo, 
a consagradora aprovação do Plenário do li 
CongreSSO_ Nacional dos Municípios reunido 
em~SãO---vfcente. 

Contánao com o decisiVO- apoio do DASP, 
do JBGE, da Fundação Getúlio Vargas e da 
excepcional competência e capacidade em· 
preendedora da sua Assembléia Geral, Conse
lhos de Administração e Fiscal, o lbam logrou 
obter b:itOs crescentes e ifreversíveis no de~ 
serhp€n11ó áe suas atribUições. -

São os seguintes os objetivos estatutários 
dolbam: 

a) realízar pesquisas e PrOmover a diVulga
ção de idéias e práticas capazes de contribuir 
para o desenvolvimento progressivo da admi· 
nistração municipal e __ dos serviços urbanos; 

b) prestar, no âmbito das suas finalidades 
e com o mesmo caráter não lucrativo, colabo
ração, assistência otf orientação técnicas às 
administrações municipais e estaduais, bem 
como a outros órgãos ou entidades, nacionais 
ou estrangeiras; 

c) manter a Escoléj. Nacional de Serviço::; Ur
banos - ENSUR, como centro de ensino, es
tudos e difusão cult.L!ral, destinado primórdi<il
mente à formação de pessoal especializado 
em serviços municipais e urbanos; 

d) incentivar, sem prejuízo dos disposto no 
item seguinte, o aperfeiçoamento do pessoal 
das administrações municipais, através de bol
sas de estudo concedidas pela ENSUR; 

e) instituir, sempre que necessário, inclu
sive mediante_ convênio com universidades, 
prefeituras e outras entidades, cursos isolados, 
destinados ao aperfeiçoamento proftSSional, 
em matéria de serviços municipais e urbanos; 

I) promover o intercâmbio de informações 
e .experiências no âmbito da administração 
municipal e dos serviços urbanos; 

g) articular-se com instituições naclona!s e 
estrangeiras, com o objetivo de ampliar e apri
morar suas atividades; 

h) estudar os problemas da vida municipal 
brasileira, tanto nos seus aspectos locais como 
nas suas-implicações com o desenvolvimento 
regional e nacional; 

1) colaborar, atiavés de sugestões, ou sef'!1· 
pre que solicitado, com os poderes públicos, 
em matéria de administração _municipal e apri
moramento da legislação respectiva; 

;) desenvolver as demais atividades ineren
tes aos seus objetivos institucionais. 

A estrutura do lbam extremamente simples 
compreende o Cons-elho de Administração, 
a Superintendência Geral, os Superintenden
-tés Adjuntos e o Conselho Fiscal, cujos titula
_res são os seguintes: 

INSrmrro BRASilEIRO DE 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Luiz Simões Lopes::- Presidente 
Alberto Venâncio Filho 
lssac Kerstenetzky 
Joaquim Faria Góes Filho 
José Rubem F.onsec_a_ 
Marcílio Marques Moreira 
Oswaldo Trigueiro 

SUPERINTENDENTE GERAL 

Oeuler _de Barros Loyola 

SUPERINTENDENTES ADJUNTOS 

Jamil Reston 
Lino Ferreira Netto 
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CONSELHO FISCAL 

Beatriz Marques de Souza Wahrllch 
Joaquim Caetano GEiritil Netto 
Stelio Roxo 
Seria demasiaâo longo enumerar os cursos 

de diversos níveis; as atividades editoriais (com 
destaque para a Revista de Administração Mu
nicipal (trimestral); as experiências inovadoras; 
os múltiplos programas culturais; os Convê· 
nios do Jbam, estudos e projetas elaborados 
para as Prefeituras.- Câmaras Municipais e ór
gãos governamentais; a atuação e a partici
pação do lbam em diversos eventos no exte
rior - em síntese, um desempenho vasto e 
complexo que pela sua categoria excepcional 
de seriedade e eficiéncia conquistou para a 
instituição um imenso prestígio, dentro e fora 
das nossas fronteiras. 

Reconhecido e altamente conceituado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), pela 
União Internacional de Governos Locais -Ju
la (de cujo Comitê Executivo é membro), o 
lbam já se consolidou,_ çemo a mais_ impor
tante entidade continental dedicada à investi
gação, análise e solução dos problemas de 
governo e administração municipal, conforme 
demonstra o grande número de estudantes 
estrangeiros que freqüentam os seus cursos 
no Rio de Janeiro, oriundos dos mais diversos 
paises, principalmente da África e da América 
Latina. 

O órgão supremo que dirige o lbam através 
de suas diretrizes norteadores é a Assembléia 
Geral assim constituída: Alberto Venâncio Fi
lho, Aguinaldo Hélcio Guimarães, Aluizio Lou
reiro Pinto, Antônio Azeredo da Silveira, Antô
nio Fonseca Pimentel, Beatriz Marques de 
Souza Wahrlich, Benedlcto Silva, Bento José 
Bugarin, Celso Barroso Leite, César de Paiva 
Leite, Oáudio de Paiva Leite, Oeantho de Paiva 
Leite, Diogo Lordello de Mello, Elvia Lordello 
Castelo Branco, Euro Feliciano Alves, Harry 
James Cole, Heitor Schiller, Heraldo_ Alves 
Costa, lnéa Fonseca, Irene ·Helder Lopes da 
Silva, Isaac Kerstenetzky, _João de Mesquita 
Lara, João Pessoa de Albuquerque, Joaquim 
Caetano Gentil Netto, Joaquim Faria Góes Fi
lho, Jorge dos Santos Pereira, Jorge Gustavo" 
da Costa, José Carlos de Figueiredo Ferraz! 
José Maria dos Santos Araújo Cavalcanti, José 
Pelúcia Ferreira, José Rodrigues de Senna, 
José Rubem Fonseca, JoSé Silva de Carvalho, 
José Teixeira Machado Jr.,Juvenal Osório GO
mes, Luiz Simões Lopes, Mário Alves de fo\elo, 
Mário de Moraes, Mário Gibson Barboza, 1'v\ar· 
dlio Marques Moreira, Mayr Godoy, Nelson de 
Mello e Souza, Oswaldo Trigueiro, Paulo Neves 
de Carvalho, Paulo Reis Vieira, Sérgio Fernan
do Bath, Stélio Emanuel de Alencar Roxo, Syi.Ia 
Magalhães Chaves, Terezinha Saraiva, Vicente 
Férrer Au!JUSto Uma. 

Desejarta agora referir-me à Associação 
Brasileira de Municípios (ABM), que desde o 
seu aparecimento em 1945, sempre se identi
ficou com as supremas aspirações da unidade 
nacional, do desenvolvimento_ auto·sustenta
do dos Municípios, da promoção humana, da 
justiça social, do trabalho e do bem-estar para 
todos os brasileiros. 

Dou o meu testemunho pessoal como inte
grante dO Conselho Deliberativo da ABM. re
presentando Serfjipe, durante muitos anos, 
que a ABM jamais se omitiu no desempenho 
de sua prudente missão conciliadora de agluti
nação, soina e conjugação de esforços das 
diversas órbitas de governo e administração, 
em beneficio" das Prefeituras e Câmaras Muni
cipais. 

Refiro-me à ABM quando liderada pelas fi
guras inolvidáveis de Teixeira de Freitas, Rafael 
Xavier, Aliomar Baleeiro, Nelson Omegna, que 
sempre repeliram a irresponsabilidade e a de
magogia. 

Seja-me permitido relembrar os meus com
panheiros dessa fase heróica da ABM, inte· 
grantes dos seus Conselhos, homens como 
Celso Melo de Azevedo, Araujo Cavalcanti, 
Yves de Olivéira, Ney Braga, Lomanto Júnior, 
Osório Nunes, Almany Sampaio, Delorenzo 
Neto, Machado Vtla, Almir Pinto, Aniz Badra, 
Divaldo Suruagy,-Aifr~do Hofmeister, Francis· 
co Burkinski, AméricO Barreira, Angelo Novi, 
Teotônio Brandão Vilela, SérgiO Murilo, Norton 
Colar_es, Fernando Gomes Pedroza, Moreira 
Camargo,João Alves Bezerra, Romão da Silva, 
Alberto André, Ferre ira Lima Filho, Barreto 
Guimarães, Pontes Vieira, OsW~ldo Uma Filho1 

CelsO Peçanha, Sérgio Godoi Vasconcelos, 
Francelina de Araújo Goines e muitos outros 
que seria demasiado longo mencionar, quan
do militaram nas memoráveis pugnas e patrió· 
ticas campanhas em beneficiO das olvidadas 
populações do interior. 

A AME da época que vai do J9 Congresso 
Nacional dos Municípios realizado em Petró· 
polis, em 1950, e dos Congressos Nacionais 
subseqüentes de São Vicente (1952}, São 
Lourenço (1954), Recife (1957), até o que se 
realizou no Rio de Janeiro (1959)- ou seja, 
a ABM das Cartas de Princípios, Direitos e 
ReMndicações, da Operação Município e da 
Fundação Pró-Município. 

Em síntese,_aABM depositária da verdadeira 
consciênc:iª municipalista preocupada com a 
erradicação dos fatores do pauperismo e do 
subdesenvolvimento do ínterior, com o lortal.e
címento financeiro dos Municípios através de 
uma reforma tributária digna desse nome, vi
sando a uma corajosa discriminação de ren-
das.. -

A ABM que lutava pela valorização dos go
vernos locats e do interior; pela implantação 
de uma arrojada politica nacional de aprimora
mento_ de re_cursos humanos para as Prefei
turas e Câmaras Municipals (missão que vem 
sendo desempenhada com êxito pelo Jbam); 
pela perene colaboraçãO com os governos da 
União e dos Estados, no concernente ao estu
do dos problemas nacionais, regionais, esta
duais ou locais. os quais exigem novas e per
manentes_ modalidades de cooperação inter
govemamental e interadministi:ãtiva. 

Essa - a ABM das minhas recordações, 
e da qual participei com entusiasmo. 

Teria rtluito que_ recordar, a esse respeito, 
se a ocasião fosse propicia e dispusesSe de 
tempo. 

No momento desejo, apenas, registrar nos 
Anais do Senado Federal o 37<~ aniversário 

do lbam, cujo Presidente, o Doutor Luiz Si
mões Lopes logrou consolidar a credibilidade, 
a cliciência e prestígio incontestáveis da enti
dade, seguindo as diretrizes, que caracteriza
vam o DASP, o JBGE e a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV.) 

A filosofia norteadora dessas instituições 
poderia ser condensada em poucas palavras, 
ou seja, a erradkação da incompetência; a 
boa qualificação e perene aprimoramento dos 
quadros de pessoal; a modernização perma
nente através de providências corajosas e ino
vadoras. 

.Mas, para consecução desses objetivos o 
Doutor Luiz Simões Lopes - engenheiro 
agrônomo,- continua, aos 86 anos de idade, 
lúcido e dinâmico, à frente da FGV e do lbam, 
convencido _de que urge ampliar e fortalecer, 
nos domínios da administração pública e do 
municipalismo os aspectos educativos, cultu
rais, pedagógicos, didáticos e interdisciplina
res. 

De acordo com estas diretrizes, o munici
palismo poderá ser concretizado, na prática, 
como uma matriz de projetas e iniciativaS ge
radoras de riquezas para todos os brasileiros. 

Enc.errarido estas cpnsid_erações à margem 
.do 37" anoversârio Qo lbam requeiro a incor
poraçãO ao texto déste pronUf!ciamento, da 
entrevista concedida ao CorreJió Brasiliense 
(em sua edição de domingo, 18 de julho de 
1989) pelo criador do DASP, da fundação 
Getúlio Vragas e atu.-:~1 Presidente do lbam, Pro· 
fessor Luiz: Simões Lopes, que considera im
prescindível e inadiáveis a eliminação -do--de
sespero, ao combate à irresponsabilidade e 
a erradicação da imcompetência em todos 
os setores, níveis e planos da Administração 
Pública, - tanto na órbita federal, como no 
âmbito dos Estados e Municípios. (Muito bem! 
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na presentE~ sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Re
solução n9 61, de 1989, de iniciativa da Comis
são Temporária, ·criada pelo requerimento n9 
23, de 1989, que dispõe sobre limites globais 
e condições para as operações de crédito de 
qualquer natureza, dos estados, do Distrito Fe
deral, dos municipais e de suas respectivas 
autarquias. 

Ao projeto foi oferecida uma emenda, com 
Si..iOstitutivo do nobre Senador Louremberg 
Nunes Rocha. 

O Sr. J9 Secretário procederá à leitura da 
emenda. 

É lida a seguinte 
EMENDA N• 1-PLEI'! 

(Substitutivo) 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1? Subordinam-se às normas f00das 

nesta resolução as operações de crédito reali
za_dc)s pelos Estados, pelo Distrito Federal, pe
los Municípios e por suas respectivas autar
quias. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Re
solução, compreende-se como operaçao de 
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créc(jto toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamento:; ou empréstimos, mediante 
a celebração de contratos, emiSsão e_ aceite 
de títWos, ou concessão de quaisquer garan
tias, que represente compromissos aSsumidos 
em um exercidO para-pãgamentos no p_!'Óprio -
ou em exercício subseqüentes, com credores 
situados no País e no exterior. 

Art 2" As operações de crédito, internas 
e externas, dos EstadoS~ do Distrito Federal, 
dos munidpios e de suas respectivas autar
quias deverão observar os seguintes limites: 

1- o montante globaJ não poderá exceder 
a 100% (cem por cento) da receita líquida 
realízada no exercício financeiro anterJor, corri
gida mês a mês, até o mês que se estiver 
apurando, pelo lndice de Preços-ao Consu
midor ou por outro índice que vier a subs~ 
titui-lo. 

lJ- o montante global anual não poderá 
ultrapassar o montante das despesas de capi
tal previstas na lei orçamentária anual, ressal
vadas as operações autorizadas mediante cré
ditos suplementares ou especiais com finali
dade precisa, aprovados pelo Poder Legisla
tivo competente por maioria absoluta, obser~ 
vando o art 37 do A!<? das Disposições ConSti
tucionais Transitórias; 

m-o dispêndio anual máximo para a res
pectiva liquidação de todas as operações de 
crédito (compreendendo principal e acessó
rios) não poderá ultrapassar a margem de 
poupança real anual estipulada no § 3° deste 
arti;JO; 
IV- a responsabilidade total dos Estados 

e Municípios pela emiss.!'Jo de títulos da dívida 
pública não poderá ser superior a 45% (qua
renta e cinco por cento) do teta fixado no 
item I deste artigo. 

§ 19 A receita líquida é igual a Receita To
tal menos operações-_de crédito realizadas no 
exercício, 

§ 29 A Receita Uquida apurada nos ter
mos do parágrafo anterior será corrigada pelo 
Jndice de Preços ao Consumidor (IPC) pata 
enc.ontrarmos a Receita Üqlfida Real. 

§ 3<> OvalordamargemdepoupançareaJ, 
anual será extraída da Lei Orçamentária dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e de suas autarquias e seu resultado será co
nhecido da seguinte forma: 

- Receita total do exercício financeiro me
nos operações de crédito menos Despesas_ 
Correntes mais encargos da Dívida Conso
lidada menos Investimentos Obrigatórios me-
nos Transferêcias de Capital. -

Art 3ç A celebração de operações de cré
dito. de qualquer natureza, pelos Estddos, pelo 
Distrito Federal, pelos Municípios e oelas suas 
autarquias somente poderá ser efetiva após 
o seguinte: 

1) autorização especifica do Poder Legis
lativo competente, para a operação pretendia, 
na qual conste o valor total, as condições fi
nanceiras, a destinação e origem dos recursos, 
garantias e contragarantias prestadas e outros 
elementos exigidos pela legislação. 

2) manifestação do Banco Central relativa
mente aos limite~. observado o disposto no 
aiC 11 de_sta Resolução. 

3) autorização específica do Senado Fede
ral, quando necessária. 

Art. 4o As operações externas de natureza 
finanCefra de interesse dos Estados, do Distrito 
Deferal, dos Municípios e de suas autarquias 
ou por este garantidos serão submetidas à 
deliberação do Senado Federal, na forma do 
disposto no parágrafo único, do art s~. desta 
Resolução. 

Art 59 Os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e suas respectivas autarquias po
derão pleitear que os limites fiXados no art 
29 desta Resolução sejam temporariamente 
elevados, a fim de realizarem operações de 
crédito especificamente vinculados a em
preendimentos viáveis, prioritáriOs e compa
tíveis com os objetivos e planos nacionais de 
desenvolvimento ou, ainda, em casos de ex
cepcional necessidade e urgência, apresen
tada, em qualquer hipótese, cabal e minun

. ciosa fundamentação. 
Parágrafo único. A fundamentação técni

ca da medida excepcional prevísta neste artigo 
será encaminhada pelo pleiteante ao Banco 
Ce_ntr!lLdo BraSjl, a frrn de que seja sUbmetida 
à deliberação do Senado Federal, devidamen
te instruída, quanto aos limites, e acompa
nhada dos seguintes documentos: 

1) lei .autorizativa com finalidade precisa e 
especifica, com validade para a contratação 
até o final do mandato do chefe do Poder 
Executivo. 

2) Exposição de Motivos do Ministro da Fa~ 
renda, aprovada pelo Presidente da República, 
quando tratar-se de operação com garantia 
da_Uníão. 

3) Informação sobre a operação; 
3.1 - valor total 
3.2 --=- condições financeiras: prazo, carên-

cia, amortização, taxa de juros, comissões, etc. 
3.3 --finalidade ~ 
3.4 -minuta do contrato 
3.5 - cronograma de dispêndios com a 

operação 
3.6 --análise de cUsto e beneficias do pro

jeto 
3.7 - outras informações julgadas neces

sárias. 

4) Informações sobre as finanças do toma
dor, destacando a dívida interna, a dívida exter
na e a divida mobiliária: 

4.1 - montante global 
4.2_- montante das operações já contra· 

ta das 
4.3 - cronograma de dispêndios das ope-

raç-ões já contratadas 
4A - margem d~ _poupança real 
4.5 -lei orçamerltâria do exercício corrente 
4.6 - Receita Líquida corrigida do último 

exercido. 
-Art: 6" Os Estados, Distrito Federal_ e os 

Municípios poderão pleitear do Senado Fe!=fe~ 
ral que as garantias prestadas às suas empre
sas sejam descaracterizadas como dívida con· 
solidada, para os efeitos da apuração dos limi· 
tes previstos no art. 2" desta Resolução, desde 

que os entes garantidos tenham comprovada 
capacidade de honrar os compromissos assu~ 
roidos, _ - -

Parágrafo único. Os pedidos a que se refe
rem este artigo deverão ser encaminhados ao 
Senado_federal, observado o disposto no pa· 
râgrafo único do _art. 59 desta Resolução. 

Art. 7" É vedada a contratação de opera· 
ção de crédito no último mês que anteceder 
o final de governo ou de mandato, excetuados 
os casos previstos em lei. 

Art. 8~ _Os limites fixados no artigo 29 des
ta Resolução não se aplicam às operações 
de crédito para a antecipação da receita orça· 
mentária autorizadas no orçamento anual. 

§ 1 ~ O montante das operações por ante-
cipação da receita orçamentária não poderá 
exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da 
reCeita total estimada para o exercício finan~ 
ceiro que estiver em curso. , 

§ 29 O dispêridio mensal, compreenden~ 
do prindpal e acessórios, não poderá ultra
passar 5% (cinco por· cento) da receita total 
estimada para o exercício fmanceiro que esti~ 
ver em curso. 

§ 39 Para _efeito de apuração dos limites 
pievistos nos parágiafos precedentes, será de
duzido do total da receita orçamentária pre~ 
vista o valor das operações de crédito consig~ 
nado na Lei de Meios. 

§ 49 A contratação das operações àe que 
trata este artigo deverá ser precedida da mani~ 
festação prévia do Banco Central do Brasil 
quanto ao enquadramento das mesmas nos 
limites regulamentares, -observado o disposto 
no artigo 11 desta Resolução. 

§ s~ As operações de que trata este artigo 
deverão ser obrigatoriamente liquidadas até 
30- (frinta}-dias após o -elicert-amento do exer

- cicio em que forem contratadas, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano do man
dato_ Cio Chefe do Poder Executivo, que deve
rão ser liquidadas no próprio exercício. 

Art 9'? Os títulos da dívida pública dosEs
tados, do Distrito Federal e dos Municípios 
somente poderão ser lançados, oferecidos pu
bliCamente ou ter iniciada a sua colocação 
no mercado, depois de registrados no Banco 
Central do Brasil, na foima da lei. 

§ 1? Os títulos de que trata este artigo de· 
verão guardar equivalência com os- títulos fe
derais, e seus respectivOs pfãz_os de res9:ate 
não poderão ser inferiores a 12 (doze) meSes, 
contados da data de emissão dos referidos 
títulos. 

§ 2" A emissão de títulos de prazo de ven
cimento inferior a doze meses somente será 
permitida para substituição daqueles em cir
c.uJação, de igual prazo, em virtude de isono
mia com títulos federais. 

§ 3° Incluem-se nas disposições deste ar
tigo os títulos a serem emitidos para atender 
à liquidação das- piecatórías judiciais penden· 
tes de pagamento, objeto do artigo 33 e seu 
parágrafo único das Disposições COnstitucio
nais Transitórias, os quais, não serão compu
táveis no montante global de endividamento. 

Art. 1 O. É vedado aos Estados, ao Distrito 
Federal, aos Municípios e às suas respectivas 
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Autarquias assumir compromissos direta
mente com fornecedores, prestadores de ser
viços ou empreiteiros de obras, mediante 
emissão ou aval de promissórias, aceite de 
duplicatas ou outras operações similares. 

Art. 11. Os Estados, Municípios- e suas 
autarquias deverão prestar ao Banco Central 
do Brasil informações mensais sobre a posi
ção ·de suas dívidas, acompanhadas dos res
pectivos cronograma de vencimentos. 

Parágrafo único. C6pías dos contratos ce
lebrados nos termos dessa Resolução serão 
enviadas pelas instituições financeiras ao Ban
co Ceiltra1 no prazo máximo de 1 O dias, após 
a assinatura do referido contrato para efeito 
de regis~ e controle. 

Art.. 12. O Banco Ceritral do Brasil man
terá atualizados às registres ·das operações de 
crédito de que trata esta Resolução, devendo 
enviar ao Senado Federal, mensalmente, as 
posições do mês anterior. 

Parágrafo único. M entidades menciona
das no caput deste artigo deverão encaminhar 
ao Banco- Central do BràSif Cópias de seus 
Balanços Gerais e leis orçamentárias. 

Art. 13. Os refinanciamentos das opera
ções de crédito, inclusive aqueles nos moldes 
dos Avisos MF030 e sucedâneos, que ultra
passem os limites previstos nesta Resolução, 
somente poderão ser realizados após a autorí
zação do Senado Federal. 

Parágrafo único. No prazo de 60 dias da 
aprovação desta Resolução deverão ser reme
tidos ao Senado Federal todos os pedidos de 
autorização para os refinanciamentos previs
tos neste artigo; através do Banco Central do 
Brasil, nos termos do Parágrafo único do art 
59 desta Resolução. 

Art. 14. A inobservância das disposições 
da presente Resolução sujeitará os governos 
dos Estados, dos Municípios, do Distrito Fede
ral e os dirigentes de suas respectivas autar
quias à sanções pertinentes, da lei que disci
plina os crimes de responsabilidade, cabendo 
ao Banco Central do Brasil exercer a compe
tente fisCalização no âmbito dos mercados fi
nanceiro e de capitais, nas formas previstas 
em lei. 

Art 15. Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as Resolu
ções n• 62, de 28-2-75; 93, de 11-10-76; 64, 
de 28-6-85; e 140, de 5-12-85. 

Justificação 

O Projeto de Resoluçã9 n~ 61, de 19~9. d~ 
autoria da Comissão Temporária Especial in
cumbida de apresentar proposição legislativa 
para regular a competência privativa do Sena
do Federal prevista nos incisos V, VII, VIU e 
IX. do art. 52 da Constituição Federal, a qual 
tive a honra de presidir, mereceu o apoiamen~ 
to de todos os seus Pares, seja pelas inovações 
substanciais apresentadas no controle da con
tratação de operações de crédito, seja pela 
simplificação introduzida no processo de ob
tenção da c;ompetente autorização senatorial 
para a concretização da operação pretendida. 

Entretanto, a análise mais detalhada do pro
jeto de resolução, em apreço, e as reflexões 

a respeito de suas consequências sobre o pro
cesso de endividamente público, resultaram 
no texto do substitutivo apresentado, pelas ra
zões a seguir expendidas. 

Preliminarmente procura-se situar efetiva
mente os exercicios financeiros nos quais se
riam efetivados os pagamentos das obriga
ções, uma vez que o projeto praticamente con
sidera todas dívidas como fundadas, sem levar 
em conta que há compromissos que poderão 
ser liquidados no próprio exercício em que 
são contratadas, como as operações de ante
cipação de_ receita orçamentária, por exemplo. 

No que se refere aos limites para contra
tação, julgamos que haverá melhor forma de 
controle e. uma mais efiçaz política de endivi
damente se levarmos em consideração para 
o Montante Global um percentual sobre a re
ceita líquida realizada, com correção mone
tária mensal, visto que da forma proposta no 
projeto n1io haVerá, praticamente, nenhum es
tado, ou município de capital com margem 
para novas contratações, já que a margem 
de poupança é n~ativa ou próxima de zero, 
se apurada pelo conceito da capacidade de 
endividamento, como prevê o projeto. 

Relativamente ao Montante Global Anual 
previsto ilO Zlrt. 1"67, inciso 'lll, da COristituição 
Federal, o Projeto não levou em consideração 
o arl 37, do AtD das Disposições Transitórias 
também da Constituição Federal, que esta
belece: 

"Art. 37. A adaptação ao que estabe
lece o art 167, III, deverá processar-se 
no prazo de cin-co anos, reduzindo o ex
cesso· à base de, pelo menos, um quinto 
por ano." 

No que _d.li respeito à dívida mobiliâiia- -dos 
Estados, Distrito Federal e Munidpios como 
manda o inciso IX. do art. 52, da Constituição 
Federal, criou-se limite próprio para emissão 
de títulos, bem como estabeleceu-se a proibi
ção de emissã_o de título com prazo inferior 
a 12 (doze) meses, visto que tal prazo desti
na-se a títulos do Governo Federal, como ins
trumento de política monetário e não a papéis 
estaduais e municipais que destinam-se, ex
clusivamente, à política fiscal. 

Quanto às garantias a serem prestadas pe
los Estados, Distrito Federa] e Municípios às 
suas empresas, cria-se a possibilidade dos 
mesmos, através do poder político local com
petente, poderem solicitar a descaracterização 
das mesmas como divida, para os efeitos da 
apUração dos limites de endividamento, sob 
determinadas condições. 

No projeto, salvo melhor juízo, o tratamento 
das- garantias fica sem o controle do poder 
político local; toma-se também impossível a 
averiguação técnico-jurídico para saber se os 
organismos garantidos pagaram ou não seus 
compromissos; se eles estão inadimplentes, 
já que os mesmos não têm nenhum órgão 
controlador da gestão das operações de cré
dito. Enquanto este não for definido, como 
estabelece o art. 163, indso ll, da Constituição 
Federal, a solução do projeto é Inadequada, 
do ponto de vista da moderna administração 
pública. 

No Substitutivo cria-se a possibilidade do 
exercício do federalismo responsável, atribuin
do-se às Câmaras de Vereadores e às Assem· 
bléias legislativas estaduais competências pa
ra participarem do processo de endividamento 
das empresas da administração indireta que 
prectsem do aval dessas unidades federadas. 

De outra parte, centraliza-se no Banco Cen
traJ do Brasil todo o processo de registro, infor
mação e instrução do processo de endivida
mento público estadual e municipal, já que 
o_ Senado Federal não dispõe de estrutura e 
nem deseja participar do acompanhamento 
diário das finanças públicas. 

Ademais, exigir que os Estados, o Distrito 
Federa1 e os Municípios remetam, em dup~
cata, ao Senado Federal e ao Banco Central, 
informações mensais sobre a posição dos 
seus endividamentos, seria um desperdício de 
dinheiro e de tempo não compatível com o 
espúito que deve nortear a administração pú
blica modema, e até mesmo porque todas 
as informações do Banco Central, relatiVa~ -
mente a este assunto, serão colocadas à dis
posição desta Casa, pelos modernos sistemas 
de computação. 

Em sínt~~~. o substitutivo adota tr~s_pontos 
básicos que possibilitarão um reordenamento 
das finanças púb~cas, sem contudo vedar ao 
Senado Federal-a pOssibilidade de apreciar 
pedidos de autorização de operações de cré
ruto para financiar atividades imprescindíveis 
ao desenvolvimento nacional, mesmo que a 
c.;~pacidade dr;:: endividamento esteja esgota
da,levando_em conta uma comprovada capa
cidade d~ pagamento. 

Ds três pontos básicos do substitutivo são: 
--1ç) total transparência das finanç_as públi
cas, ou seja, nenhuma operação de crédito 
poderá ser contratada sem que _o poder polí
tico competente a -autorize; 

29) a capacidade de endividamento não 
deverá ser uma limltante absoluta para as ne
cessidades de investimentos públicos. Deverá 
ser reservado ao Senado Federal como prevê 
o texto constitucional, o julgamento final para 
aqueles casos que, mesmo não atendendo 
à premissa do endividamento, tenham com
provada capacidade de pagamento; mas não 
somente para atender aos casos de calami
dade pública como prevê o projeto; 

39) simplificação de todo o processo de 
captação da poupança interna e externa para 
ajudar o processo de desenvolvimento dos Es
tados e Municípios, sem contudo colocar em 
risco as políticas financeiras e monetárias 
aprovadas pelo Congresso Nacional.. 

Sala das SesSões-.-27 de sete)mbro de 1989. 
-Senador Louremberg Nunes Rocha. , 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--=- De acordo com o disposto no Regimento 
Interno, a matéria será despachada à Comis
são de Assuntos Económicos. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na presente sessão terminou o prazo par:a 
a apresentação de ~endas ao Projeto de Re
solução n~ 62, _de 1989, de inldativa da COmis
são Temporária, criada pelo Requerimento fi9 
23, de 1989, que dispõe sobre limites globais 
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e condições para as operações de créditos 
externo e interno da União, de suas autarquias 
e demais entidades controladas pelo poder 
público federal, e estabelece limites e condi
ções_ para a concessão da garantia da União 
em operações de crédito externo e_intemo. 

Ao projeto foi oferecida uma emenda. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leftura da 

emenda oferecida. 

É lida ·a seguinte 

EMEI'IDA 1'1' I 
(De Plenário) 

Oferecida ao Projeto de Resolução n? 62, 
de 1989. 

Dá ao art. 14 a seguinte redação, renume
rando-o para 15. 

"Art. 14. Com exceção dos artigos 4" 
e 5~. aS disposições contidas nos demais 
artigos desta resolução somente_ entrarão 
em vigor no dia 1" de janeiro de 1990." 

Justificação 

Dada a grande complexidade da matéria 
e o pequeno lapso de tempo de que dispomos 
para sugerir modificações saneadoras das la
cunas existentes no projeto, entendemos que 
a emenda propiciará a reabertura das discus-
sões e, conseqüentemente, ensejará um aper
feiçoamento da proposlçào. 

Dentre os diversos pontos que estão a mere· 
cer uma melhor reflexão, poderemos assinalar 
o seguinte: 

1) a definição de operação de crédito do 
projeto deixou de fora, por exemplo, as opera
ções de créditO de antecipação de receita, ou 
seja, aquelas oontraídas e pagas dentro do 
próprio exercido financeiro; 

2) quanto aos limites da dívida externa, eles 
são definidos de maneira irrealística, já que 
o atual montande é bem superior ao definido 
na proposta; 

3) no que diz respeito· ao cumprimento 
do disposto no art 167, IH, da Constituição 
Federal. não foi levado em conta ·o que dispõe 
o art. 37 do Ato das DisposiçõeS Transitórias, 
que prevê o s_eguinte~ 

"Art. 37. A adaptação ao que estabe
lece o art. art 167, lU, deverá processar-se 
no prazo de cinco anos, reduzindo-se o 
excesso à base de, pelo menos, um quin
to por ano;' 

4) ao se estabelecer o Montante Global do 
Endividamento da Onião, contrariou-se o dis
posto no art 48, inciso XIV, que reza: 

"Art. 48. Cabe_ ao Congresso Nacio
nal, com a sanção do Presidente da Repú
blica, não exigida esta para o especificado 
nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas 
as matérias de competências da União, 
especiahnente sobre: 

XN- moeda, seus limites de emissão 
e montante da dívida mobüiária federaL" 

5) o con__ceito de margem de poupança 
real, levando em conta somente a capacidade 
de endividamento, não é o mais recomendado 

para um pais em fase de desenvolvimento. 
O mais apropriado seria a combinação com 
a capacidade de pagamento, única variável, 
de fato, que diz quem poderá honrar os seus 
compromissos. Além do mais, mesmo ado
tando a designl_ção do projeto, a equação está 
incompleta, pois não foram subtraídos os in
vestimentos e transferências obrigatório!i; 

6) os investimentos das estatais poderão 
ficar inviabilizados pela fórmula adotada pelo 
projeto. 

Entendemos que uma discussão mais apro
fundada do assunto não trará nenhum prejuízo 
ao processo do controle do endividamento, 
até mesmo porque todas as operações exter
nas -de natureza fmanceira virão sempre ao 
SenadO Federal, e as operaçõeS internas da 
Clniâo serão analisadas e aprovadas pelo Con
gresso Nacional. 

Talvez, no particular, devêssemos patroci
nar a elabc.:raçiro da lei complementar prevista 
no art. 163 da Constituição, que estabelecerá 
as normas maiores que disciplinarão a, maté
ria, a saber: 

Art 163. lei complementar disporá: sobre: 
1- finanças públicas; 
II- dívida pública externa e intema, incluída 

a das autarquias, fundações e demais entida
des controladas pelo poder público; 

III- concessão de garantias pelas entida-
des públicas; -

IV-emissão- e resgate de títulos da dívida 
pública; 
V- fiscalização das instituições financeiras; 
VI- operações de câmbio realizadas por 

órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Dístrito Federal e dos Municípios; 

VII- compatibilização das funções das ins· 
tituiçõesoficiaísde créditOsçla União, resguar
dadas as CaraCte"ríSticas e condições operacio

- naiS plenas das voltadas para o desenvolvi
mento regional. 

Os artigos 4 9 e 59 do projeto propiciarão 
ao Senado Federal mecanismo de avaliação 
de cada pedido de empréstimo; sem autolimi
tar-se ou ser obrigado a pa$ar por cima de 
suas próprias normas. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1989..
--Senador Edlson Lobão 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- De acordo com -o- disposto no Regimento 
Interno, a matéria será despachada à Comis
são de Assuntos Econômicos. (Pausa) 

O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Sousa) 
- Na presenté sessão, igualmente terminou 
o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n~ 63, de 1989, de inicia· 
tiva do Sr. Senãdor Jutahy MagaJhães, que 
dispõe sobre a urgência e dá outras provi
dências. 

Ao projeto foi oferecido emenda substitu· 
tiva. do Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura da 
emenda. 

É lida a seguinte 

- EMENDAN'l 
(Substitutivo de Plenário) 

Oferecida ao Projeto de Resolução n"' 63 
de 1989. 

O Projeto de- Resolução n~ 63/89 passa a 
ter a seguinte redação: 
MI• 
'"Arl 336~ ;_.::_ ______ _ 

a) ·········-·······-···················"'~~:-· 
b) quando s_e pretenda a apreciação da ma· 

téria na mesma sessão; 
c) quando se pretenda_ a apreciação da ma

téria il.a seguiiàã: sessãO--ordinária subseqüen
te_ à aprovação do_ requerimento; 

_d) quando se pretenda a apreciação da ma
téria na quarta sessão ordinária subseqüente 
à aprovaçãO do requerimento; 

-·······························------
Arl 338. . ................... ·-·===== 
1- ············-·-·-·- -··-
D- no caso do art 336, b, por dois terços 

da composição do Senado, só podendo o re
querimento ser recebido se todos os subscri
tores estiverem presentes na Casa; 

III- no caso do art 336, c, por dois te~os 
da composição do Senado, ou líderes que re
presentem esse_ número;· 

IV-no caso do art. 336, d, por um quarto 
da composição do Senado, ou líderes que re
presentem esse número; 

V- por comissão, nos casos do art. 336, 
ced 

-··············-···-·--'--'-'----
Art. 340 ··-····----
1 - • .-•••••••••••••••••• , -,--"--·----·---
0- após a Ordein 'do Dia, no caso do art 

336. b e c; 
m- na s_essão seguinte, incluído em_ Or-

dem do día, no caso do art 336, d 

r ~-~-1.: .... :::::::::::.-_:::.. =----_-·::-=:=== 
_ n-No caso do alt. 336, c e d, ãntes da 

publicação da proposição respectiva; 

Art. 342. l"ia casO do art. 336, b e c, o 
Jequenme.nto de Urgência será considerado 
prejudicadO..._ indo ao ·arquivo, se não houver 
número para\a votação. --

Arl 345. -···---··-----··-·---··-················-
1- ······················--··--c-----n- na segunda sessão ordináda que se se

guir à conceSsão da urgência, incluída a maté
ria em Ordem do Dia, no caso do art 336, 

- - UI- na quarta sessão -ordinária que se se
. gulr à concessão ~a urgência, incluída a maté-
ria em Ordem do Dia, na hipótese do_art 336, 
d 

Parágrafo único.- Quaildo, nos casos do 
art. 336, b, c e d, encerrada a discussão. setor· 
nar impossível o imediato início das delibera~ 
ções, em virtude da _complexidade da matéda, 
à Mesa será assegurado, prazo preparo da vo
tação, para não superior a vinte~ quatro horas. 

Art. 346. ·····················•·····················•················ 
I - •·•··'·'·"'·'··""·'"c''•'•'•••••••••••••••••••••·••'•••'•••••••••••••• 
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n-quando a matéria for anunciada na Or
dem do Dia, no caso do art. 336, c; 

m-no prazo compreendido entre a con
cessão da urgâncía e o dia anterior ao da ses
são em cuja Ordem do Dia deva a matéria 
figurar, no caSo do art. 336, d; 

······-·-···-·-··--·-··-·-·-···-·-··-··-··-··-··-·-·-
§ 29 O parecer será oral nos casos do art 

336~ a e b, podendo sê-lo, por motivo justifi
cado, nos casos do art., c e d. 

ArL 348. ··-·····-·········· .. ·-······-··············--····-··· 
1-na hipótese do art. 336, a e b , os pare

ceres serão proferidos imediatamente, por re
lator designado pelo Presidente, que poderá 
pedir o prazo previsto no art. 346, I; 

D-no caso do art. 336, c, os pareceres 
poderão ser proferidos imediatamente, ou se 
a complexidade da matéria o indicar, no prazo 
de 24 horas. saindo, nesta hitótese, a matéria 
da Ordem do Dia, para nela figurar na sessão 
ordinária subseqüente. 

m-oo caso do arl 336, d. o projeto sairá 
da Ordem do Dia, para nela ser novamente 
incluida na quarta sessão ·ordinária subse
qüente, devendo ser proferidos os pareceres 
sobre as emendas até o dia anterior ao da 
sessão em que a matéria será apreciada 

ArL 2' ··-···--··-························-························· 
Art 31' ................................................................. . 

Justllicaçáo 
O Projeto de Resolução n9._63/89 pretende, 

de fama absolutamente Correta, inibir o abuso 
da urgência. 

Existem situações, no entanto, em que a 
tramitação prevista no atU<JI item b do art 336 
é justificável e necessária. 

Apresente proposlia restabelece este trâmite 
espedal. exigindo, no entanto, que ele esteja 
sujeito a requerimento de dois terços dos 
membros da Casa \e não dos líderes) e que 
os mesmos estejam presentes na Casa, na 
sessão em que o requerimento foi l!do. 

Com esta precauçãO Julgamos que esta pro
posição pode ser aprovada. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1989. 
-Senador Fernando Hendque Cardos~ 

O SR- PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-A matéria será despachada às Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania; e Dire
tcro 

O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Sousa~ 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituiçclo n" 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no§ & do art 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n" 145, de 1989, 
-âa -comi§São Jeniporãriá,~ravOráVel ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauricio Corrêa. 

-----·2 

Votação, em turno único, <:lo Requerimento 
n" 50 I, de 1989, de autoria dos Senadores 
Itamar Franco e Alexandre Costa, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição no~ 
Anais do Senado da matéria publicada no jor~ 
nal O Estado de S. Paulo do dia 21 de setem
bro do corrente ano, sob o titulo "Dever Cum~ 
prldo". 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto-de 

Decreto Legislativo n• 5, de I 989 (N• 125/86. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to da Convenção Internacional de Telecoirn:'_
nkações, ~.sinadQ em Nairobi, Quénia, em 
1982, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 217, de 
1989 da CorrUssão 
-de Relações Exierfores e Defesa Nacio

nal. 
4 

Discussão, em turno único, dq Projeto de 
Decreto Legislativo n9 15, de 1989 (n9 52/89, 
na Câmara dos_ Deputados), que aprova o tex
to do acordo entre o Governo da República 
Argentina, o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da_ República Oriental 
do Uruguai para o serviço público da telefonia 
rural, na faixa de 164.600 e 173.355 MHz, fir· 
mado em Brasma, em 23-de fevereiro de 1 9_87, 
tendo 
.. PARECER FAVORÁVEL, sob n• 210. de 
1989, da Corriissão 

-de Relações ExtenOres e Defesa Nacio
nal. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta~Se a sessão Js 17 horas e 40 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
CID SIBÓP\ DE O!RVALHO NA SES
s.iO DE 26-9-89 E Q{JE. E/"fTRE(J{!E 
A REV/SÁO DO ORADOR, SERIA f'([BU· 
OIDO POSTER!OIIMENTE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para discutir.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu gostaria de fazer algumas 
observações, pedindo a atenção do Relator, 
Senador Jarbas Passarinho. 

Neste art 4'~, por exemplo, há uma refe
rência que me parece muito justa e que já 
foi objeto também de manifestação do Sena~ 
dor Fernando Henrique Cardoso. Diz o se
guinte: 

"Art. 49 Poderã_o registrar candidatos 
e participar das eleições reguladas por 
esta lei, os partidos políticos que tenham 
adquirido personalidade jurídica na forma 
da lei cMI.e cujos estatutos estejam regis
trados, de forma definitiva, no Tribunal 
Superior Eleitoral, e as coligações parti
dárias." 

Significa dizef que os partidos d~!:~_~m e~r 
registrados definitivamente Há aqui, no entan
to, uma saída para teses jutidicas, que pode
riam ser levantadas. porque, na verdade, nós 
estamos dizendo que os registras terão forma 
definiti:v.t. Mas não estamos àJZendo que os 
registras estão feitos defmitivamente. Para 
uma maior precisão juridica, eu entendo que 
deveríamos dizer: "cujos estatutos estejam 
resgistrados definitivamente", porque a afir· 
maçao jurídica, nesta hipótese, é mais forte 
e impedirá aquelas burlas que, de quando em 
quando, sãO tentadas no Brasil. Este é um 
ponto para o qual gostaria de chamar a aten
ção do Relator da matéria ... 

O Sr. Fernando Henrique Cardo.a -
Permite V. Ex'i' um aparte? 

O SR- CID SABÓIADE CARVALHO
Pois não. 

O Sr. Femando Henrique Cardoso-
V. ~ tem rãzão. Eu acretido que o Senador 
Jarbas Passarinho, que está neste momento 
falando com c; imprensa, não terá dificuldades 
em concordar com y. Ex', até porque redigi
mos em conjunto, em forma defini~va, a su· 
gestão. foi minha. mas a de V. EX' é .muito 
~ rrielhor. -É s6 Lirita qUestão de_ redação, e eu 
Creio que o Seriãdor :Jarbãs p-asSarinho pode
ria emendar a redação. 

O SR- CID SABÓIADE CARVAlHO
Sim, pois não. 

Esta é uma observação que eu faço. A outra 
observação- ell,gostaria também de chamar 
a atenção de todos que estão presentes neste 
plenário- é referente ao art 5?. Isso e~.J falo, 
Sr. Presidente, inclusive por atenção ao líder 
do meu partido, Senador Ronan Tito, que, co
mo homem de partido, eu vou votar integral· 
mente essa le~ pela sua urgência, pela sua 
função político-social. É indiscutivel isso. Mas 
quero que fique nos Anais a observação que 
eu vou fazer, e se puder haver um entendi· 
mente, melhor. 

Diz o art_ 5Q: 

"Art 5Q São vedados e considerados 
nulos de pleno direito, não gerando obri
gações de espécie alguma para a pessoa 
jurídica interessada e nenhum direito para 
o beneficiádo, os ates que, nos seis meses 
anteriores ao pleito e 'até a posse do go
vernador ou do prefeito eleito, impdrta
rem nomear, contratar, exonerar, ex offi
do ou dispensar, transferir, designar,•rea
daptar servidor públíco, regido por Esta
tuto ou pela Consolidação das Leis do 
Trabalho- CLT, ou proceder a quais
quer _outras formas de provimento na ad· 
ministração direta -e nas autarquias, nas 
sociedades· de economia mista, empre

. sas púbHcas e fundações, instituídas ou 
mantidas pelo poder público dos Esta· 
dos, dh Distrito Federal, ou dos Muni· 
cípio!C' -- -

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos 
nós s.!!bemos que a atual Constituição Federal 
já tem esses preceitos contidos no art. 59 do 
~ubstitutivo. 
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Igualmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
sabemos que a Constittil.ção prevê regime juri
dico único para os seiVidores públicos. e já 
está tramitando também esse trabalho, prepa
rado pelo Ministério do Planejamento, que pro
cura todo um regulamento úniço para os entes 
públicos, para regular as relações de trabalho 
dos servidores com quaisquer entes públicos. 

Tenho muito receio, Sr. Prestdente, que, pe
lo retardamento que as coisas têm no Brasil, 
de repente esse artigo possa impedir os traba
lhos naturais, trabalhos legais, constituclona[s. 
de transformação dos servidores regidos pela 
CLT, no enquadramento, no estatuto único 
dos servidores públicos ou no regime jurídico 
único para servidores de entes públicos que 
não seja, no entanto da administração direta, 
ou que não sejam autarquias, ou que não se
jam fundações. 

Por isso, eu gostaria de__chamar a atenção 
e deixar mais para registro a minha posição, 
que eu opinaria pela retirada dessa referência 
"a readaptação", porque não há nenhuma rea
daptação prevista na Constituição Federal. 
Qualquer readaptação que haja, é claro que 
é nula, de pleno direito, e ademais, pode este _ 
dispositivo ser interpretado, exatamente, para 
prejudicar os servidores regidos pela CLT-que 
se destinem aos novos, regidos por força da 
Constittôção Federal. 

Eu pergunto a V. Ex' se eu poderia fazer 
um destaque para rejeição da palavra "readap· 
tação". 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
V. Ex" poderá encaminhar à Mesa o pedido 
de destaque. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Pois não. Então, fánii isso, para evitar futuros 
prejuízos de servidores públicos do Brasil. Em 
face da Nova Constituição, eu acho que isso, 
aqui, pode ser prejudicíal. 

Farei o destaque imediatamente. 
Etã isfo O que tinha a· falar, Sr. Presidente. 

DISCl/RSOPflõNaNdADOPELOSR. 
CID SABÓM DE CARVALHO NA SES
&\0 DE 27·9-89 E Q{JE, "EJ"ITREOiiE 
À REWSÃO DO ORADOR. SERVI PiiBU· 
O\DO POSTERIORJ4Eti"JC. . 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Sr$. Senadores, venho à tri
buna a flffi de fazer algumas abordagens dita
das pela minha consciência. 

Todos sabem que a Constituição -brasileira 
trouxe grandes inovações, profundas inova
ções, principalmente aquelas reveladoras de 
direitos para os que trabalham, cuidados espe
ciais exercidos pelo Poder constituinte, para 
permitir niaior dignidade à classe trabalhadora 
brasileira,incluindo-se, de modo evidente, na 
classe trabalhadora brasileira, o servidor públi
co, que deve ter o mesmo cuidado, merecer 
a mesma atenção de todo e qualquer traba
lhador neste País. 

O art. 39 da Constitufção Federal marca 
uma grande conqufsta do servidor brasileiro: 
o regime jurídico único. Isto nem merece dis--

cussilo. Regime jurídico único para acabar 
com 21 diversidade de tratamento: pessoas 
com as mesmas funções, as mesmas respon
sabilidades umad percebendo vencimentos, 
e outras, saJários, às vezes os vencimentos 
maiores que os salários, e, por vezes, os salá
rios superiores aos vencimentos, servidores 
contratados por meras portarias autorizatórias, 
servidores sem um regime específico. Era ne
cessário um regime jurídico único. 

Agora, o Governo federal, a quem compete 
a iniciativa de propositura nesse mister, nega
ceia. O Governo, neste momento, atu~_de mo
do néscio, irlapto, sein piovidenciar de logo 
o nóvo regime para o chamamento de todos 
os servidores públicos do Brasil. 

A questão jurídica se põe do seguinte modo: 
a Constituiçá«? djz que um regime único regerá 
os servidores do País. Enquanto não chega 
o projeto de lei propondo esse regime, tem-se 
apenas uma idéia: o regime jurídico preferido 
é o da_Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 
1952, 

Há de se convir que, enquanto náo vier 6 
regime jurídico Cinico, todos os demais servi
dores devem ser considerados como sendo 

-o regidos pela Lei n9 1. 711. E se os mandados 
de injunção fossem interpostos por integran
tes desta laboriosa categoria profissional, é evi
dente que o deferimento seria imediato a indi
car a aplicabilidade do Estatuto dos Funcio
nárlos PÓblicos-Civis da União, em se tratando 
dos servidores na órbita federal. 

Vejam os Senhores. Uma hipótese é enten
-der~se_que todos os servidores devem ser regi
dos pela Lei nq 1.711, e outra hipótese é enten
der-se que deva vir um novo regime, para o 
qual serão chamados os servidore~ regidos 
pela ccr:,_oS oUtroS em _ _regime inpminados 
e todos os servidores regidos pela Lei n9 1.711, 
de 28 de outubro de 1952. 

Ora~ Senhores, 9 que siqnifica isto? Peço 
a atenção de V. Ex"' para este assunto. O 
que signtfica isto? Uma monumental readap
tação do se !Vi dor público. Todos eles devem 
serreadaptados tendo em vista o regime jurí
dko único que deverá existir, ou a adaptação 
do regime já existente para acolher a todos. 
O nOilie deSse fênómeilo jurídico será readap
tação. 

Temos, no serviço público, no universo le
gal, diversos momentos em que as readap
tações ocorreram de modo lícito, de modo 
ju_~o. de modo adequado. 

Estou, Srs. Senadores, justificando minha 
posição na reunião de ontem à noite, aqui, 
no Senado Federal, quando fiZ um destaque 
para que foss_e retirada a palavra "readapta
ção" do rol das proibições, em face das elei
ções que serão feridas durante o ano seguinte, 
oano_de 1990. 

Fiz o devido encaminhamento; participei 
dos_debates aqui, no Senado Federal, discuti 
e me envolvi, na tentativa de evitar essa incons
tituçionalidade na Lei Eleitoral. Lamentavel
mente, não fui devidamente entendido, e as 
Lideranças, inclusive a de meu Partido, quase 
todas opinaram pela rejeição do meu desta-

que, que, por sua vez, também era de rejeição 
a uma mera palavra. 

Srs. Senadores, venho à tribuna para ressai· 
vara minha responsabilidade, porque entendo 
que nomeações. readaptações e tudo o mais 
que deva ser proibido numa lei eleitoral é aqui
lo que já está proibido na Carta Federal. Não 
há ipovação, pois não se há de impedir a no
meação de quem fez o concurso ou a readap
tação imposta por lei ou fundamentada no 
art 39 da ConstituiçãO Fediral. 

Melhor do que criar uma complicação legal 
para o futuro, seria de Jogo sair do Senado 
a letra da lei perfeitamente harmonizada com 
a realidade constitucional do País. Não obtive 
êxito nessa oportunidade. A minha consciên
cia mandou-me à tribuna para dizer também 
a V. Ex• que daqui por diante vou ter uma 
posição de muito recato, de muito cuidado, 
mesmo no seguimento da minha Liderança, 
do que concernir às urgências urgentíssimas 
que tiram do Senado a -oportunidade de um 
exame mais maduro, de um procedimento 
técnico-de suas-comissões e envalidam atê 
os debates que deveria haver em profundi
dade, debates verticais, verticalmente traça
dos, tudo sendo substituído por um compor
tamento meramente horizontal, superficial, 
sem permitir o exame perfeito de cada maté~ 
ria. Sei da necessidade que ontem pre-sidiu 
o comportamento das Lideranças nesta Casa. 
Sei ao esforço notável do nobre Semidor Jar
bas Passarinho, que aqui tanto marca não so
mente por sua dignidade, como por sua expe
riência, e marca muitO maiS pela ded!ncia dos 
seus propósitos. E, ontem, nós o vimos quãO 
decente o é no trato de uma matéria tão cüfícil. 
Mas isso não evita, evidentemente, o erro regi~ 
mental, o erro regimental que permite essas 
urgências urgentíssimas sem determinados 
cuidados, sem determinadas cautelas. 

O Nobre Senador Jutahy Magalhães, que 
me honra ao escutar-me nesta hora, aqui, no 
plenário do Senado Federal, acaba de apre
sentar um projeto de resolução dispOndo exa
tamente_sobre a urgência e apresentando as 
providências que são recomendáveis. 

Claro que é uma modificação no nosso re
cente Regimento Interno. Uma modificação 
que_ se faz -necessária, porque, Srs. Senadores, 
quase todos aqui, de certo modo, são mais 
experientes do que eu. Este é omeu -primc-tro 
mandato. Não tenho a experiência notável de 
grandes Companheiros que aqui brilham, que 
aquiatuam, que aqui se destacam, mas a inim, 
no meu coração de advogado, no meu cora
ção de jornalista, de homem de rádio, de co
municador, espanta-me o que vem aconte· 
cendo no Congresso Nacional, quando os 
acordos de Uderanças sujeitam as maiorias 
ao silêncio e até à inexistência. I:: evidente qUe 
os acordos de Uderanças, notadamente no 
âmbito da Câmara Federal, ocorrei-o pela se
guinte razão, porque, se não houver acordo 
de liderança, pede-se a verificação de quo
rum. Para mim isso é a vergonha das vergo
nhas, pois pelo meu comportamento, pede-se 
a verificação tantas quantas vezes quiserem,· 
porque dificilmente estarei ausente daqui, es-
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tarei sempre aqui para responder às vertftca
ções de quorum ou verificações de votação. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me 
V. EX um aparte, nobre Senador? 

OSR.CIDSABÓIADECARVALHO
Com todo prazer, nobre Senador Jarbas Pas

sarinho. 

OSr.JarbasPassarlnho- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, agradeço, prelimi
narmente, a V. ~ referências tão generosas 
que fez a meu respeito. Ontem ouvi os argu
mentos de V. Ex" quando tive de fazer o papel 
de Relator na matéria que foi votada. Já comu
niquei a V. Ex' o que era o meu pensamento. 
Acho que a preocupação de V. EX' tem razão 
de ser, mas acredito que, daqui até o ano 
que vem, se a matéria de ontem vier a ser 
transformada em lei, nós teremos -o tempo 
oportuno para que a unificação do regime de 
servidores se dê através do regime estatutário. 
Então, nesse caso, já não haveria CLT. Segun
do, como estamos faze'ndo uma legislação, 
estamos legislando, este ano, o Direito Posi
tivo ainda abrange a presença dos servidores 
regidos pela CL T, era preCiso fazer essa refe
rência. Foi a[ que eu discordei de V. Ext e 
discordei audaciosamente, sendo V. EX' um 
jurist:.3 eu não o sendo. Quanto à urgência 
urgentíssima, eu estou de acordo com o nobre 
Senador Jutahy Maga1hães. com V. Ex' e com 
os que reclamam. V. Ex' acabou de colocar 
o dedo no suspiro. O que estava acontecendo 
aqui, desde o tempo da Constituinte, é que 
as üderanças ficam na dependência da pre
sença. das bancadas e V. Ex' sabe que somos 
poucos, aqui, aqueles que estão continuamen
te presentes nesta Casa. Já vamos vendo uma 
demográfica sensível e, de certo modo, contí
nua. Isto faz com que os Uderes, realmente, 
acabem procurando soluções de consenso 
para evitar os pedidos de verificação. Ainda 
ontem, por exemplo, não se votou um projeto 
que tinha o apoio de todas as üderanças, por
que o pedido de verificação mostrou que não 
havia número de Senadores presentes no ple
nário, quando havia presentes à Casa. Então, 
esta colocação, V. Ex" acabou de fazer e deu 
o argumento. O argumento para mim respon
de a tudo. Essa verificação, que é um direito 
regimental, passa a ser, agora, uma arma na 
mão até de um só Senador, desde que ele 
tenha o respaldo de mais três que o amparem. 
Isso mostra gue a crítica de V. Ex" tem inteiro 
cabimento em relação aos que estão deixando 
de vir ao plenário e, neste ponto, acho que 
V. Ex' colocou a questão de maneira irrefu· 
tável. Esses pedidos de urgência, por exemplo, 
ontem, talvez tivessem alguma justificativa, 
porque seria melhor, de qualquer maneira, 
tentar obter uma legislação do que não ter, 
e não tivemos, porque tivemos um ano para 
apresentar e não apresentamos até agora. Aí 
a solução seria, de qua1quer modo, obter uma 
resposta que evitasse o que, hoie,_ estou lendo 
nos jornais- não sei se V. Ex1' tomou conhe
cimento -, duas tentativas, já, de emenda 
à Constituição. Nós levamos vinte meses para 

fazer a COnstituição, já -está aí cheia de pro
posta de emendas à Constituição, e uma delas 
é exatamente derrubando o requisito de um 
ano para haver modificação de legislação elei· 
torai antes das elelç:ões. Agradeço a V. Ex• 
que me tenha ouvido. 

OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Nob!'El Senador Jarbas Passarinho, o aparte 
de V. ~ ilustra bastante o pronunciamento 
que faço, nesta tarde, no Senado Federal. 

Acho que estamos de acordo, apenas é uma 
questão de visão. Açredito que é altamente 
deprimente levarmos o Congresso Nacional 
a funciOnar sob a égide de um Colégio de 
Uderanças, quando a essência da democracia 
é exatamente a maioria, a predominância das 
maiorias. E qUando não se pede a verificação 
de votação, eis que as matérias são aprovadas 
qual se fora uma manifestação de maioria, 
quando, na verdade, houve um acordo de pou
cos- Parlamentares que, por circunstâncias de 
seus Partidos, circunstâncias_ do Regimento, 
circunstâncias internas de cada Bancada, che
gam às Lideranças numa ou noutra Casa. 

Graças a Deus, aqui, no Senado, não tem 
sido neceSsáfia exageradamente essa maneira 
de proceder das Lideranças, porque o Senado, 
sendo um C~?leg~ado menor, há o compare
cimento num-percentual maior a todos_as suas 
reuniões, com a presença quase sempre satis· 
fatória para obtenção dos votos regimental
m~nte exigidos. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo o prazer, nobre Senador Jutahy Ma
ga1hães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carva1ho, V. EX- está tratan
do de assunto da maior pertinência V. Ex' 
fala, por exemplo, de questão dos acordos 
de lideranças. Aqui, no Senado, são poucos 
realmente. E o fato de ontem eu teria uma 
razão muito importante, m~ito séria para ocor
rer. Como V. E)( já apontou, estou apresen· 
tando uma proposta de mudança do Regi· 
menta, um projeto de resolução, no sentido 
de que os pedidos de urgência sejam Votados 
numa sessão e só entrem em pauta duas ses
sões ordinárias após a votação do requeri
mento de urgência. fsso porque todos deve
mos ter o direito de examinar as matérias que 
são colocadas à votação. Ontem, aquela maté· 
ria, _que é da maior importância para a vida 
nacional, a eleição do próximo ano, muitos 
Representantes de Partido não tinham nem 
conhecimento do que seria colocado em vota
ção, quanto mais o direito de discutir. Então, 
quando se fala na necessidade - que reco
nheço_- de se fazer acordos de Lideranças, 
por ausência de Parlamentares no plenário, 
chego a ficar pensando, quando vejo que nor
malmente estão presentes, aqui, aqueles mes
mos que diariamente vêm às Comissões, ao 
plenário, que, daqui a pouco, n-os acusarão 
de vagabuncf_os, de estarmos aqui por não ter
mos o que fazer, porque os outros têm mais 
o que fazer e, por isso, não vêm aqUi. Então, 

somos nós os erradOs, poiquê estamos pre
sentes aqui diariamente. OU sei:'á que não fo
mos eleitos para cumprir a nossa obrigação 
de parlamentares, de legisladores? Cr~io que 
a nossa obrigação é estar presentes às discus
sões, tendo o direito de ausência para repre
sentação em nossos Estados, uma vez que 
temos que cumprir também obrigações em 
nossos Estados._Mas esse direito o Regimento 
Interno já prevê. Considero "<TUe não se pode 
aqui votar essas matérias, sejam elas quais 
forem, sem conhecimento pleno de causa. Te
mos que ter o tempo necessário para estudar 
as questões levantadas aqui. É por isso que 
apresentei o projeto de resolução, ao qua1 V. 
Ex!' fez referêncía, e aproveitaria que V. Ex" 
está na tribuna, meu jurista preferido, a quem 
sempre recorro quando preciso dirimir qual
quer dúvida de ordem jurídica, para perguntar 
se o projeto que aprovamos ontem, estabele
cendo em seu art 99, que "esta lei entra em 
vigor na data de sua publicação", se estaria 
correto tendo em vista o art. 16 da Consti
tuição, que expressa: 

"A lei que alterar o proCesso eleitoral 
só entrará em vigor um ano após sua 
promulgação." 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
É evidente, nobre Senador Jutahy Magalhães, 
respondendo imediatamente à-Sua perQUnta. 
que, por um preceito consititudonal, essa lei, 
seja promulgada em que data o for, só entra 
em vigor um ano ap6s. Significa diz_er que
o vacatio legJ!; obrigatório dessa lei, constitu
cionalmente obrigatório, será de um ano. Este 
é o primeiro caso-de um vacatlo legis indicado 
por uma Constituição. 

Então, ela é publicada, ela passa a integrar 
o Direito Positívo, mas não é ainda direito obje
tivo, porque só poderá estar em vigor passado 
o periodo de_ um ano. O vacatio legis constitu
cional, aí, é de um ano. Acredito que este deta
lhe facilmente será corrigido na redação final, 
já deve até ter sido corrigido na redação finaL 
Quer dizer, a vigência da lei é aquela detenni
nada pela Constituição. O reSguardo constitu
cional é que o País deve ter, necessariamente, 
um ano de vaca tio legls para-;-nesse interreQno, 
entender as modificações e poder aplicá-las, 
através da Justiça competente", aspecto admi
nistrativo da Justiça, sem nenhum atropelo. 

Então, o vacatio Iegis aí, por força cOnstitu
cional, será exatamente de um ano. Creio, 
também, que é preciso dizer que cada lei tem 
um ·objetivo, o objetivo desse projeto de lei 
que ontem votamos aqui é regulamentar as 
eleições do ano que vem, as eleições de 1990. 

Então, as outras disposições que essa lei 
contenha são disposições de mera referência, 
desde que fujam aos objetivos, e que serão 
naturalmente substituídas por outra legtslação 
mais específica, cuja promulgação vier a se
guir. 

Agora, note V. ~. nobre S~ador Jutahy 
Magalhães, que nessa providência-há um deta· 
lhe importantíssimo, ferido por V.&, que gos
taria de ter comentado Of'!tem aqui, quando 
o ambiente, no entanto não era propicio. Cha-
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maria a atenção de V. Ex-. Veja bem, suponha
mos que a lei seja promulgada daqui a alguns 
dias. digamos, a 15 de outubro de 1989. Ela 
entrará em vigor a 15 de outubro de 1990. 
As proibições que ela contenha que se refiram 
a prazos cujo cumprimento leve a datas ante
riores, como seis meses antes, cinco meses 
antes, quatro meses antes, tudo isso será ab
solutamente ineficaz. Será um caso de ineficá
cia téroica. 

Se a lei referir que h.:werá tal providência 
seis meses antes do pleito, ela não existirá 
como direito objetivo seis-meses antes do piei· 
to. E1a é lei, mas não está em vigor. Então, 
não pode estar sendo aplicada. Cria um im
passe de ordem técnica_que ousaria aqui cha
mar de ineficácia: técnica·,· porquê e·xiste a inefi
cácia por força social - existem ineficácias 
com conseqüências dadas no campo do pró
prio Direito-, e aí haveria uma ineficácia téc
nica por força do_preceito_c_onstitucional. 

Veja, nobre Senador Jutahy Magalhães, co
mo isso -ê complicado, quando a Constituição 
tem uma norma inédita no Direito Constitu
cional de que as leis que alteram as regras 
da eleição só entrarão _em vigor um ano depois 
de promulgadas, instituindo um vacatio legis, 
não na intenção do legislador ordinário, mas 
na intenção do legislador da Carta Constitu
cional, do Poder Constituínte nacional. 

O Sr. josé Fogaça - Permite-me V. ~ 
um aparte, nobre Senador Cid SaOóia de Car
valho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com todo o prazer, nobre Senador. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. Ex• está trazendo à 
tribuna assunto sobre o qual também me de.
brucei demoradamente, assunto, aliás, que 
procurei tratar com todo o _detalhamentõ em 
conversa que mantive com o Uder da nossa 
Bancada. Acredito-que essa lei que aprovamos 
ontem tem um grave defeito, já-contido tam· 
bém na proposta do ilustre Deputado Ney Lo
pes, do PFL, que na Câmara viilha desenvol
vendo um trabalho de coleta de elementos 
para a elaboração de um projeto de lei_ que 
regulamentasse as eleições de 1990. A dãta 
de 3 de outubro, se Imaginarmos que a Câma
ra se reunirá nesta quarta-feita e amanhã, já 
com a pauta bastante saturada, se racicx:inar· 
mos que é muito dificil, senão impossível, que 
a Câmara dos Deputados venha a aprovar, 
ainda esta semana, o que foi aprovado ontem 
no Senado Federal, estaremos diante de fatal 
conclusão, da inevitável conclusão de que o 
projeto de lei aprovado ontem, aqui, se invia
biliza, caduca antes mesmo de ser aprovado, 
porque há a fatalidade, o limite da data. Dia 
3 de_outubro será a próxima terça-feira. Duvi
do, não creio impossível, mas tenho serüssi
mas dúvidas se a Câmara dOs Deputados esta
ria habilitada a votar esta matéria em prazo 
tão curto. E digo mais: recenfemente, nóS, 
no Senado da República, rejeitamos aprova
ção a uma lei que justamente incidia sobre 
a mesma matéria - legislação eleitoral -, 

__ !e!!} função não do conteúdo, não do mérito, 

mas em função da premência de tempo, em 
função da inviabilidade de prazo. Teríamos 
que aprovar, num periodo de 5 a 7 dias, aquilo 
que a Çâmara dos Deputados gastou 40, 50 
dias pára ·estudar, para negociar, para projetar, 
para apreciar e para aprovar._ Teríamos um 
período extremamente exíguo para trabalhar 
em c::ima de uma questão polêmica. Eu prô
_pr_io elaborei uma proposta de legislação elei
toral, que vou apresentar a esta Casa na sema
na que vem, na quarta-feira, 4 de outubro, 
dentro do modelo da nova Constituição, como 
pretendia fazer antes da aprovação, de at'oga
dlfho, da lei ontem. Apenas faço este registro. 
Não podemos cobrar na Câmara dos Depu
tados aquilo que, em contrapartida,_nâo tive
mos em relação àquela Casa quando enviou
nos legislação eleitoral semelhante. Não é jus
to. s_equer é equânime. Apenas esta interven

- ção que queria fazer no pronunciamento de 
V.Ex' ~ ~ ~~ 

~OSR:-ciDSABÓIADECARVALHO
Agradeço a V. Ex-, e quero dizer que a solução 
que acho viável é o aproveitamento da legisla
çã_o preexistente,_ não coJidente com a Cohsti
tl!ição, e apenas completada com providên· 
cias, como data do pleito ou dos pleitos. Não 
sei se faremos todos os pleitos numa só data 
ou dividiremos as datas, como está preten
dendo o Tribunal Superior EJeitoral. Quer di
zer, ·achO que é mais um caso de consolidação. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Cid 
Sab6ia de Carvalho, é apenas uma questão 
grave em pauta, que é a divisão do tempo 
de rádio e televisão sob critérios nacionais -
CongfesSo Nacional - critérios regionais -
Assembléias Legislativas; e o critério da repre
sentação partidária, pura. simples e absoluta. 
Esta questão Será transferida- para o Tribunal 
Superior Eleitoral, havendo grave risco de que 
injustiças sejam cometidas e que Partidos com 
grande representação vejam-se no mesmo ní
vel de Partidos que são meramente cartoriais. 

O $R. CID SABÓIA DE CARVALHO
Obrigado a V. EX-- pelo complemento do seu 
aparte. _ 

Tambérri cfiamaria a ã.tenção, no final do 
meu pronunCiamento para O perigo de dele
gar. Uma lei, quando ela significa delegação 
de poderes, deve ser elaborada com muito 
cuidado. Eu acredito que, pela exigüidaâe do 
tempo, a delegação passou a_ ser um império 
por sobre as aptidões do Congresso Nacional. 
Conferir à JUstiça Eleitoial, nos seus aspectos 
adminístrãtiVOs e não judiciais, a competência 
do Legislativo. Sinceramente, Como isso dói 
na minha consciência. 

A vinda minha à tribuna, nesta tarde, no 
Senado Federal, é todo imperàtivo de cons· 
ciência. 

-Eu gOStaria, àOfinal do meu p-i=oilunCiamen
to, também de incluir outro tema de consciên
cia: .esse problema das telefonistas do Brasil. 

Em nenhuma hipóteSe há, nà ffiatéria a ser 
votada, qualquer vinculação, _nada que diga 
respeito ao art. 195, § 5?, da Constituição Fe· 
dera1. 

Não há evidentemente, nenhuma vincu1a~ 
ção. E eu gostaria de, nO final do me_u pronun
ciamento, apenas me reportar a isso ... 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva. Faz 
soar a -campainha.) 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Sr. Presidente, é questão de um minuto ape
nas. o·art. 195 é_ da maior-gravidade e ontem 
foi lembrado no SenãdO Federal. O art. 195 
fala sobre a seguridade social. E diz o-§ 59: 

"§ 59 Nenhum beneficio ou~ s~ço 
de seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou- estendido sem a correspon
dente fonte _de custeio toW." 

Isso não tem nada a ver com a aposen
~doria das telefonistas. A aposentadoria é um 
instituto que preexiste à pretensão das telefo
nistas do Brasil. Não se está criando nenhum 

- instituto novo; ã aposentadoria já existe. Por 
outro lado, o custeio da aposentadoria, logica-
mente, é o pr6'prio principio dã seguridade 
social: a contribuição mensal de cada empre
gado. 

Por isso, a lei se refere, aqi.ii, à criação- de 
novos benefícios, ou de novos serviços de se
guridade, novos direitos, e não- à aposenta
doria, que é preexistente. Apenas estamos 
cumprindo o preceito constitucional de consi
derar de sofrimento lesivo à saúde o trabalho 
que é exercido pelas telefonistas, dando-lhes 
o direito de uma aposentadoria com menor 
tempo de serviço,- O que chamaríamos uma 
aposentadoria especial. 

O espiríto dã Constituição é permitir eSsas 
aposentadorias não somente no que concerne 
ao setor privado, com relação à Previdência 
Social, como também com relação ao serviço 
público. -

Faço este reparo e encerro as minhas p.:ilã
vras, Sr. Presidente. Obrigado pela paCiência 
e pela consideração. (Muito bem!) 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

Erratas 

(Resenha das matérias apfeciadas -de 1 ~ a 
31 de agosto de 1989 - art. 269, II, do Regi· 
menta Interno) . . . 

(Na publicação do DCN (Seção II), de 
12-9-89, páginas fi'?'!' 46gsa 468E, nas SegUin
tes partes: 

1) Na parte referente a projetas aprovados 
e enviados à promulgação: 

- Página n~ 4685, 2~ coluna: 
Onde se lê: Prõjeto da Resolução n' 94, ae 

1989... ~ ~ ~ 

Leia-Se: Projeto de Resolução no- 54, de 
1989... ~ 

'2) Na p~rt~çefer~rtte a projetas aprovados 
e enviados à Comissão Diretora: 

-Página n~ 4685, 3~ coluna: 
O"t1de se lê: Substitutivo do Senado ao Pro

jeto de Lei da Câmara n~ 76, de 19_89 ... 
Leia-se: $ubstitutivo do $enado ao Projeto 

de Lei da Câmara n.,. 76, de 1988 ... 
3). Na part~ ref~~ente a projetes retirados 

pelos autor e arquiv'ªdos nos termos do artigo 
256 do Regimento Irltemo: · 
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-Página n• 4686, 1• coluna: 
Onde se lê: Projeto de Decreto Legislativo 

~ 4, de 1989, de autoria do Senador Maurício 
Correa, 11' 97.455 ... 

Leia-se: Projeto de Decreto Legislativo nço 
4, de 1989, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa. que susta os_efeitos do art. 29, indso 
VI, do Decreto n' 97 A55 ... 

4) Na parte referente a projetes arquivados 
nos termos do art 101, § ]9, do Regimento 
int.ern<Y. 

-Página n"' 4686, 1 ~ coluna: 
Onde se lê: Projeto de Decreto Legislativo 

n" 21, de 1988, que dispõe ... 
Leia-se: Projeto de Decreto Legislativo n9 

21, de 1988, de autoria do Senador Severo 
GomeS. que ... 

5) Na parte referente a projetes declarados 
prejudicados e encaminhados ao arquivo: 

-Página n• 4687, 3~ coluna: 
No Projeto de Lei da Câmara nço 225, de 

1984 (11' 2.170n9, na Casa -de origem) ... , 
Onde se lê: Sessão: 18-9-89 
Leia-se: Sessão: 18-8-89 
-Página 4688: 
-I• coluna: 
Onde se lê: Projeto de Lei do Senado n9 

50, de 1989 .• 
Leia-se: Projeto de Lei do ~_nado n<> 50, 

de 1988 ... 

-.Na 2' coluna: 
- No Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 

1984 ..• 
Onde se lê: Sessão: -29-8-89 
Leia-se: 30-8-89 
Onde se lê: Projeto de lei da Câmara n~" 

133, de !984 (no 533n9 ... ) · · ··- · 

Leia-se: Projeto de Lei da Câmara n~> 133, 
de 1984 

(n" ss3n9 ... J 
- No Projeto de Lei da Câmara n~" 98, de 

1984.. . 
Onde se lê: Sessão: 29-S..S9 
Leia-se: Sessão: 30-8-89 

CONSELHO DE SCIPERVISÁO 
DOPRODASEN 

Ata da 10~ Reunião 

lv:Js vinte e nove dias do mês de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove, às dezes
sete horas, na sala de reuniões da Diretoria 
Executiva do Prodasen, reúne-se o Conselho 
de Supervisão do Prodasen. sob a Presidência 
do Imo. Senhor Dr. José Passos Porto. Com
parecem os Senhores Conselheiros Dr. Van
denbergue Sobreira .Machado, Dr. Antônio 
Carlos Nantes de Oliveira. O~ Sara Ramos de 
FtgUeiredo e o Sr. William Sérgio Mendonça 
Dupin, Diretor Executivo do Prodasen. Pre
sente. também, a convite do Senhor Presi
denteem exercido, o Dr.Marcus Vinicius Gou
lart Gonzaga. Consultor do Prodasen. Inician
do a reunião, o Senhor Presidente coloca em 
apreciação a Ata da reunião anterior,_ a qual 
fora' iistribuida com antecedência aos Senho
res Conselheiros, os quais a aprovam por una
nimidade. A seguir, coloca-se em apreciação 

o segundo item da pauta, processo 
PD-0431/89-3. T(ata-se de proposta do Dife.. 
toe ExeCutiVo relativa ao estabelecimento de 
nomias para a utilização, pelos Senhores De
putados, do Sistema de Endereçamento Parla
mentar -SEP, de responsabaidade do Proda
sen, visando atefider às determinações do Se
nhor Presidente_deste Colegiada expressas na 
c;:c)ffespondência de 22 de agosto pr6xlmo 
paSSãdo, considerando recomendação nesse 
Sentido do Tribunal de Contas da União ele
vando em conta as atuais concüções orçamen
tárias do órgão, além de objetivar melhor ra
cionalidade no uso desses recursos. Na sua 
propoSição, o titular daquele órgão apieseni:a 
minuta de contrato-padrão a ser frrmado_entre 

· o Prodasen e os Senhores Deputados usuários 
dãquele SiStema, no qual constam as regras 
e condições a serem seguidas. pelas partes, 
deVendo _o- referido instrumento ser frrmado, 
impreterivelmente, até trinta de outubro próxi
mo. O,s Senhores Conselheiros analisam e 
aprovam, por unanimidade, a refer:lda propos
ta._..Pross.egt.iindo, pasSa.:se à apreciação do 
processo PD-0430189~7, terceiro item da pau
ta. Com a palavra, o Senhor Diretor Exe<:utivQ 
do Proda.sen diz que a proposta. que ora apre
senta, visa atender determinação do Senhor 
Presidente deste Conselho, Ou Seja, que o Pro
dasen estabeleça "'cotas de_ utilização, pelos 
Senhores Senadores, dos recursos computa
cionais desse Centro", pelas mesmas razões 
que justificam o estabelecimento de contratos 
com os Senhores Deputados. O Senhor Wi-

- _lliam distribui, então, cópia de documento que 
.c:ci{\substancia medidas que visam atender re
ferida determinação, assim como m1nuta de 
Aro da Comissão Oiretora do Senado Federa] 
que, se aprovado pela mesma, regu_lamentará 
as instruções para a utíliza_ção dos serviços 
do Prodasen pelos Senhores Senadores. A re
ferida proposta é analisada e aprovada por 
unanimidade, devendo ser encaminhada 

_ àquela Douta Comissãq__para assinatura, do 
Ato mencionado. Esgotada a pauta, o Senhor 
Oiretor Executivo, cumprindo orientação do 
Senhor Senador Mendes Çanale, Primeiro Se
cretárfo e Presidente do Conselho de Super
visão~ comunica que S. ~ determinou que 
o Prodasen agilizasse as_ medidas necessárias 
à realização de licitação com vistas a serem 
adquiridos os equipamentos e programas des~ 
tinados à implantação do sistema_ de marca
ção de ponto, através de_meio magnético, em 
todo o complexo administrativo do Senado 
Federal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerra a reunião. E, para constar, 
eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do 
Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata 
que -subscrevo e, apóS lida e aprovada, vai 
assinada pelo Senhor Presidente e .demais 
membros do Co_nsclho. 

Brasília, 29 de agosto de 1989. -José Pas
sos Poito, Presidente em exercido-Antonio 
Carlos Nantes de Oliveira, Conselheiro- Van
denbergue Sobreira MacluJdo, Conselheiro
Sara Ramos deFlfluefreáo, Conselheira- HIJ. 
IIIaii: Sérgio Mendonça Dupin, Diretor Execu
tivo do Prodasen. 

·· D:~~~o 
DEMA~EPATIUMômo 

EXfRÃTO-DE TERMO AD!TIVO~ 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Cap-
trato n' 46/89 -

Contratada: Habe- Comércio e Represeri.
taÇõ_es Ltda. 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Retificação da <Jáusula Terceira do 

Contrato no 046/89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Benedito de 
Oliveira Costa. 

Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mônio. 

COMISSÃO DIRETORA 
27• Reunião Ordinária, realfza:da 

em 28 de setembro de 1989 

Às dez horM e quãrenta e cinco lninutos 
do dia vinte e oito de setembro de bllrn m_il 
novecentos e oitenta e nove, reúne·se a Co
missão Õiretora do Senado Federal, na Sala 
de Reuniões da Presidência, com a presença 
dos EXcelentíssimos Senhores Senadores 
Nelson C_ameiro, Presidente, Mendes Canale, 
Primeiro Secretário Pompeu de Sousa, Ter
ceiro Secretário, e Aureo Mello, Suplente. 

Deooim dê comparecer, por motivos justifi
cados, os Exc~lentíssimos Senhores Senado
res Iram SãraiVa, Primeiro Vic:e-Presidente, 
Alexandre Costa, segundo Vice-Preside-nte, 
Divaldo Suru<Jgy, Segundo Secretário, e Lou
remberg Nunes Rocha, Quarto-Secre$1à: 

O Senhor- Pre&.iclente declara iniciada a reu
nião e ~pres_enta_à, c;onsideração dos presentes 
os seguintes assuntos: 

a) Requerimento n9 489/89, apresentado 
pelo Senhor Senador Jutahy Magalhães, pelo 
qual são solicitadas ao Poder Executivo -
Ministério dos Transportes infonnações sobre 
o selo-pedágio. 

Os presentes examinam a mãtéria, a apro
vam e a encaminham à Secretaria-Geral da 
Mesa para as _devidas providências; 

b) Requerimento n9 490/89, apresentado 
pelo Senhor Senador Jutahy Magalhães, pelo 
qual são solicitadas ao Poder Executivo -
Ministério da Fazenda - informações sobre 
o selo-pedágio. 

A lnatériã, apÓS- examinãda, é aprovada e 
encaminhada_à_Secretaria-Geral da Mesa para
as devidas providências; 

c) Requerimento n9 497/89, de autoria do 
Senhor Sanador Jamil Haddad, através do 
qual são solicitadas ao Poder Executivo -
Ministério do Exército - informações sobre 
pedidos de pensão especial prevista no art. 
53 do Atp da.s Dispcoo;;ições Constituciona:is 
Transitórias. 

-A matéria é examinada e aprovada pela Co
missão Diretora que a encaminha à Secreta
ria-Geral da f.'\esa para as devidas providên
cias; 
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d) Requerimento no:> 498189, apresentado 
pelo Senhor Senador Jamil Haddad, pelo qual 
são solicitadas ao Poder executivo - Minis
tério da Marinha - informações sobre pedi· 
dos de pensão especial prevista no art. 53 
do Ato da.s Disposições ConstitUcionais Tran
sitórias. 

Os presentes exarriinam a matéria, a apro
vam e a encaminham à Secretaria-Geral da 
Mesa para as devidas providências; 

e) Requerimento n9 49W89, apresentado 
pelo Senhor Senador Jamil Haddad, pelo qual 
são solicitadas ao Poder Executivo - Minis
tério da Aeronáutica- informações sobre pe
didos de pensão especial prevista no art. 53 
do Ato das Disposições Constitucloriais Tran
sitórias. 

A matéria, após examinada, é aprovada pe
los presentes que a encaminham a Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

I) Requerimento n9 500/89, ap-resentado 
pelo Senhor Senador João Menezes, pelo qual 
são solidtad<:~s ao Poder executivo - Minis· 
tério da Aeronáutica - informações relativas 
às Portarias n~ S-50-GM-5 e S-285-GM-5, 
daquele Ministério. 

A Comissão Diretora examina a matéria, a 
aprova e a encaminha à Secretaria-Geral da 
Mesa para as devidas providências. 

A seguir, o Sehhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Primeiro Secretário que 
submete à Comissão Diretora os seguintes 
assutos: 

<J) parecer_ contrário ao Processo n9 
005551/89-7 (anexos os de n" 004655/89-3, 
010233187-3, 012084/85-9 e 007392/88-5), 
em que a servidora Eny Raimunda Ramirez 
so6cita suspensão de seu contrato de trabalho. 

A ComlSsao Diretora debate a matéria e 
aprova o parecer do Senhor PrimeirO Secre
tário; 

b) Processos n?s 018478/87-5, 
000485/88-8, 016461/88-6, 010605/87-8, 
010722187-4 e 010784/87-0, que tratam da 
apuraçãO de abandono cJe cargo pelo servidor 
Ricardo Vargas, com as conclusões da respec-
tiva Comissão de lhquérito. --

A matéria é distribuída ao Senhor Senador 
Nabor Júnior, Suplente da Comissão Diretora, 
para que seja relm:ada: 

c) parecer favorável ao Pro<:esso n~ 
013930/89-3~ de interesse do s_ervidor Edward 
Pinto da Silva. 

Os preSentes, após eXaminarem a matéria, 
aprovam o parecer do Senhor Primeiro Secre
tário. 

Em continuação, o Senhor Presidente <:en
cede a palavra ao Senhor Terceiro Secretário 
que apresenta à decisão do Colegiada os se
guintes assuntos: 

d) anteprojeto de resolução que "altera dis
posições da Resolução n? 191, de 15 de de
zembro de 1988". 

Os presentes examinam a matéria e deci
dem pela sua remessa à Comissão Especial 
para estudar a reorganização dos serviços ad
ministrativos do Senado Federal; 

b) parecer à Prestação de Contas do Leilão. 
Público realizado a 25 e 26 de novembro de 
1988 {Processo n9 012330/88-4), concluindo 
pela realização de diligências. __ 

Os presentes examinam a matéria, aprovam 
o Parecer do Senhor Terceiro Secretário e en· 
caminham o processado à Diretoria-Geral pa· 
ra atender ao deddldo. 

Em seqüência, o Senhor Presidente con· 
cede a palavra ao Diretor-Geral que submete 
à apreciação da Comissão Diretora os seguin· 
tes assuntos: 

a) parecer do Senhor Senador Nabor Jú
nior, Suplerite da Comissão Diretora, ao_ Pro
cesso n 9 010206/89-2, cohdúlrido Pelo-Cai-lce· 
lamento da punição irnposta, pelo Diretor-Ge· 
ral, através dos Processos n~ 016250/88~5 e 
000321/89-3, ao __ sen/idor OcerO Barbosa da 
Silva. 

Os presentes, após examinarem a matéria, 
aprovam o parecer; 

b) Processos n 9 s 012314/89-7, 
005646/89-S e 007254/89-0, de interesse do 
servidor Flor:ípedes José de Araújo. 

É designado o Senhor Quarto-Secretario 
para relatar a matéria; 

c) Processo n~ 000850789~6, que contém 
a Prestação de Contas da Fundação Pedrosa 
Horta relativa ao exercício de 1988. 

A matéria é distriblÚda ao Senhor Terceiro 
Secretário para que seja relatada; 

d) Processo n• 011889/89-6, em que o Se
nhor Senador Afonso Sancho solicita ressarci
mento de despesas médicas. 

É designado o Senhor Senador Áureo Mello, 
Suplente da Comissão Diretora, para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~ 
dente encerra os trabalhos, às doze horas, pelo 
que eu José PasSos Porto, direitor-Geral e Se
cretário da Comissão Diretori, lavrei a pre
sente Ata que, depois de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sa1a da Comissão Diretora, 28 de setembro 
de 1989. - Senador Nelson Carneiro Presi
dente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 49, inciso I, da Constituição, e 

eu, Nelso!l Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1989 

Aprollâ o texto do Tratadq de Assftêl1Cfa Regional para Emergências Alimentares (Tarea), 
conduído com os Governos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador, Costa Rica, Chile, 
Honduras, Mêxíco, Panamá, Peru, (Jrugual, Nicarágua, Paraguai e. Venezuela, em Caracas, em. 8 
de tJbril de 1988. 

Att 1• É aprovado o texto do Tratado de.Assitência Regional para Emergências Alimentares (Tarea), 
conclwdo oom os Governos da Argentina, Bo!Ma, Colômbia, Cuba, Equador, Costa Rica, Chile, Honduras, México, 
Panamá, Peru, Uruguai, Nicitrágua, Paraguai e Venezuela, em Caracas, em 8 de abril de 1988. 

Art 29 Quaisquer atos ou ajustes complementares de que possa resultar a revisão ou modificação 
do presente documentá, ficam sujeitás à aprovação do Congresso Nacional. 

Att 3• Este decretá legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de outubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

"IRATADO DE ASSirtr!CIA 
REGIONAL PARA 
EMERGêNCIAS 

ALIMENTARES (TAREA) 

OS ESTADOS-MEMBROS DO SISTEMA 
ECONÓMICO LATINO-AMERICANO (SE-' 
LA). REPRESENTADOS NA REUNIÃO 
CONVOCADA PARA ADOTAR O TRATA
DO DE ASSISTÊNCIA REGIONAL PARA 
EJIIERG~C!AS AUMENTARES (TAREA) 

Considerando que freqüenteni.ente surgem 
nos países da América Latina situações de 
grave emergência aUmentar; 

Convenddos de que a solidariedade regiow 
nal exige uma ação coletiva destinada a alivi~r 

essa situação, como garantia do elementar 
direito à alimentaçã'o básica; 

Estimando que a disponibilidade de alimen
tos na região possibilita o fornecimento de 
assitência de emergência, no Contexto de um 
sistema regional de ajuda mútua, promoven
do, assim, a cooperação multilateral entre paí
ses em desenvolvimento; 

Observando que, apesar do reconhecido 
trabalho desenVoMdo na Amérlca Latina e no 
Carib~ por diversos· mecanismos multilaterais 
de assistência alimentar, sua·s importantes 
contribuiÇões não satisfazem às necessidades 
alimentares de emergência nos países da re
gião; 

Lembrando a iniciativa dos Presidentes da 
República Argentina e da República Oriental 

do Uruguai, de 22 de fevereiro de 1986, à 
qual foi dado f!Cme apoio por parte de outros 
Presidentes latino-americanos; 

Tendo presente que a comunlda<;le interna
ciQJJal reconhece e auspicia as iniciativasvolta
cfag ao 'fortalecimento" da confiança. por parte 
dos países e regiões do mundo em desenvol
vimento, na utilização de seus próprios recur
sos e na adoção de estratégias de cooperação 
mútua; 

Afirmando que o estabelecimento de um 
mecanismo de assistência recíproca para ate.
nuar emergências alimentares contribuirá pa
ra fortalecer_ os vínculos de solidariedade re
gional, faci1itando. a determinação e o desen
voMmento de estratégias e procedimentos de 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

cooperação em outras áreas de interesse c~ 
mum; 

Levando em conta a experiência dos orga· 
ntsmos regionais e sub-regionais competen
tes em matéria de segurança·e-·emergências 
alimentares, e 

Levando igualmente em conta que um me
canismo institucional pragmático, simples e 
eficiente contribuirá para o avanço no sentido 
de se estabelecer o Sistema de Segurai-Iça 
Alimentar Regional, - -

Acordaram celebrar o presente Tratado: 

OBJETIVOS 
Artigo I 

Os Estados-ParteS obrigam-se a envidar to
·dos seus esforços para resolver conjuntamen
te, com a maior rapidez e amplitude possíveis, 
as necessidades de qualqUer um deles, oca
sionadas por graves emergências alimentares. 

ALCANCE.· 
Artigo D 

1. Qualquer Estado-Parte poderá invocar 
este Tratado em caso de uma grave emer
gência que ponha em risco a segurança ali
mentar de populações assentadas no seu terri
tório. Será considerada situação de grave 
emergênCia aquela que implicar carência de 
alimentos ou sérias dificuldades de acesso às 
fontes de fornecimento. ' 

2. Acam excluídas, para os efeitos deste" 
Tratado, as situações de carência alimentar 
crónica. 

ÓRGÃOS DE APUCAÇÃO 
Artigo III 

1. Para a aplicação deste Tratado, estabe
lece-se uma Assembléia constituída por repte
sentantes de todos os Estados-Partes. A As
sembléia ditará seu próprio regulamento e ce
lebrará uma reunião ordinária anual, assim co
mo todas as reuniões extraordinárias que as 
circustâncias exijam. 

2. A Assembléia elegerá seis Estados-Par
tes para integrar um Comitê Executivo,·e ditará 
seu regulamento. Os membros do Comitê 
Executivo terão um mandato de três anos e 
poderão ser reeleitos. Quando um Estado-Par
te que não pertença ao Comitê Executivo invo
car este Tratado, esse EStado-Parte será incor
porado como seu sétimo membro com direito 
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a voz e voto com relação aos assuntos que 
lhe digam respeito. 

3. As funções de apoio -à Assembléia e 
ao Comitê Executivo serão desempenhadas 
por uma Secretaria que atuará no âmbito do SELA .. 

PROCEDIMENTO 

Artigo IV 

1. Para invocar este Tratado, o Estado
Parte que considere estar sendo afetado por 
uma grave emergência alimentar fará a corres
pondente cóffiunicação à secretaria, que con
vocará lmediatamerite o C"oinitê EXecutivO pa
ra se reunir dentro de um praZo máxirrto de 
sete dias. Para essa reunião, deverão' ser convi
dados os demais Estados-PàrteS, qUe poderão 
participar do exame da situaçãb. -

Z. De ae6rdo com ãs circunstâncias, oCo
mitê Exec!ltiVO poderá ainda conVidar organis
mos multilaterais e outras entidades compe
tentes em matéria de assitência alimentar, 
com a finalidade de trocar informações e pro
gramar, se for o caso, as ações que puderem 
ser empreendidas conjuntamente. 

3. O "Cotrute ExecutiVo examinará a situa
ção à luz aa informação fornecida pelo Esta
do-Parte qUe invocou o Tratado, podendo re
querer rela.tórlos adicionais por parte das fon-
~_s ___ que considerar convenientes. Caso _seja 
considerada afetada a segurança alimentar no 
Estado-Parte solicitante, e justificada a neces
sidade de Assitênda no âmbito deste Tratado, 
decidirá por sua aplicação. Ao mesmo tempo, 
a dotará as 'decisões correspondentes, de acor
do com as modalidades descritas'nos Artigos 
V e X do presente Tratado, levando em conta 
as disponibaidades de recursos,- bem como 
as propostas de assitência que forem formu
ladas na reunião. 
A. O Comitê Executivo será responsável 

pela coordenação, supervisão e acompanha
mento de suas próprias decisõ_es, com a assls
tênda da Secretaria, e apresentará à Assem
bléia um relatório anual de atividades. 

MODALIDADES DE CONTRIBUIÇÃO 
Artigo V 

1. A assistência prestada pelos Estados
Partes no âmbito deste Tratado, poderá con
sistir de: 

a) Doações de alimentos; 
b) Doações de divisas; 
c) Empréstímos de alimentOs; 
d) Empréstimos de divisas; 
e) Vendas de alimentos; 
fJ. Qualquer outra modalidade que for acor-

dada pelos Estados-Partes. · 
2.- A referência a "alimentos"- neste-Trata

dO inclui não s6 aqueles qüe possam ser con
siderados como alimentos em estado natural, 
como também os elaborados. . 

3. Em todos os casoS;-as operãÇões a titU
lo oneroSo deveéão' incorporar termos mais 
favoráveiS do que aqueles utilizados em opera
çõe~ comerciais i"elacionadas com o produto 
em questão. 

Artigo VI 

1. Os ~dQos-:_Partes anunciarão perante 
a Reunião Or'diitãria da Assembléia a pré-alO
cação de quantidades _específicas de alimen
tos, divisas, ou ambos, destinadas à operação 
do Tratado, assim como os períodos e modali
dades de contribuição. 

-2. De acordo-com os ciclos agrícolas, os 
Estados-Partes que oferecem poderãO aJustar 
as pré-alocações de alimentos e os periodos 
de contribuição que tiverem registrado peran
te a Assembléia, e deverão informar à Secre-
taria a respeito. · · 

3. Uma vez declarada uma situação de 
emergência alimentar grave, os EStados-Par
tes poderão notificar ao Comitê Executivo as 
quantidades adidOrials de alimentos, divisas, 
ou ambos, a serem alocados ao Estado-Parte 
afetado. 

DOAÇÕES 
ArtigoVD 

I. Cada um dos Estados-Partes compro
meterá perante a Assembléia quantias prefe
rentemente em diviSas livremente conversí
veis, alimentos, ou -ambos, nas quantidades 
que voluntariamente determinar, para sua alo
caçã-o a titulo gratuito aos Estados-Partes afe
tados por graves emergências alimentares. 

2~- As doações de divisas acordadas serão 
canalizadas para a aquislçáo de alimentos e 
contratação de transporte e -distribuição dos 
mesmos em casos de emergências alimen· 
tares. Essas despesas setão efetuadas na re· 
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gião latino-ameriCãria ou caribenha, preferen
temente nos Estados-Partes e de acorde com 
os mecanismos financeiros existentes. 

EMPRÉSTIMOS DE AUMENTOS 
Artigo VIII 

As operações de emprésti{Tlós de alimentos 
contemplarão sua devolução nos termos acor
dados entre as Partes em cada caso. Os Esta
dos envolvidos na operação deverão informar 
ao Comitê Executivo sobre as condiçóes acor
dadas e o cancelamento do empréstimo. 

EMPRÉSTIMOS DE DMSAS 
Artigo IX 

1. Para as operações de empréstimo de 
divisaS, OS Estados que estiverem em condi· 
ções de fazê-lo contribuirão com as impor
tâncias que forem acordadas anualmente du
rante a Assembléia, importâncias essas que 
serão fixadas preferentemente em divisas livre
mente conversíveis. 

2. O quantO antes Possível, os Estados
Partes deverão acordar, de forma voluntária, 
os mecaniSmos- e mOdalidades que permitam 
canalizar os empré&iinoS de divisas através 
de mecanismoS regionaiS ou Subregtonais já 
existentes, ou, ainda, através do estabeleci
menta de mecanisinaS financeiros ad hoc 
acordados bilateralmente. 

3 .. ~os· empréstirrioS de divisas serão càna
lizados para a aquisiçãO de alimentos e contra
taçao de transporte e distribuição dos mes
mos. EsSas -despesas serão efetuadas na re
gião latino-americana ou caribenha, prefere_n
ternente nos Estaâos:Partes e de acordo com 
ps m~canismos financeiros existentes. 

VENDAS A CRÉ:DITO' 
Artigo X 

1. Através de convênlos entre dois ou maJs 
EstadOs-Partes, aqueles _que estiverem em 
condiçõe~ de assim fazê-la acordarão linl1as 
de crécüto Dara as comDra,s/vendas aue forem 
realiza~~~ ê;, virtude dâs determinaç'õ~s de~t~ 
Tratado. -

2. . bs créditos outorgádos para as com
pras/vendas de alimentos no âmbito deste 
Tratado serão liquidados através dos convê
nios regionais-e sub-regionais de pagamentos, 
quando os Estados-Partes envolvidos em cada 
operação participarem- dos mesmos. Caso 
contrário, serão liquidados de acordo com os 
termos frxados através dos instrumentos de 
crédito utilizados em cada operação. 

AÇÕES COMPlEMENTARES 

Artigo XI 

Com o objetivo de racionalizar o ~.so ·dos 
recursos, o Estado-Parte que invocar este Tra-

tado notificará à Secretaria ou ao Comitê EXe
cutivo a solicitação e o recebimento de assis-
tência alimentar bílateral ou de organismos 

-internacionais. 

RECURSOS ADIQONAIS 
Artigo XII 

1. Além das modalidades de cooperação 
prestadas reciprocamente entre os Estados-
Partes, o Comitê Executivo poderá aceitar con
tribuições, em gêneros ou em espécie, de ou~ 
tros Estados, de organismos internacionais e 
de entidades públicas ou privadas dentro ou 
fora da região. Para a Utilização dessas contri
buições. será solicitado o consentimento do 

_ Estado-Parte afetado. 
2. _ A pedido- de um Estado-Párte afetado, 

o Comitê ExecutivO coordenará o recebimen
to e a aplicação desses recursos adicionais. 

CLÁUSUlAS COMPLEMENTARES 
Artigo XIII 

Os Estados.:Partes ficàm obrigados, de 
acordo com suas respectivas legislações, a 
expedir os embarques de alimentos e isen
tá-los de medidas a1fandegárias e não-a1fan
degárias restritivas de qualquer natureza. 

Artigo XIV 

1. A Assembléia poderá celebrar sessões 
quando estiverem presentes a maioria dosEs
tados-Partes, e a_dotará suas dedsões pelo vo
to_ afirm_a'9~o_ d~ maioria dos r:epresentantes 
presentes e votantes, ex_ceto- no que diz res
peito ao disposto no Artigo XVIlf: 
, 2. Q_ -Comftê Executivo poderá celebrar 

sessões com a presença de quatro dos seus 
membros, e adotará suas decisões pelo voto 
afirmativo da maiofia 9e seus membros pre
sentes e votantes. 

Artigo XV 

1. Este Tratado estará aberto à assinatura 
de todos os EstadoS~Me'nlbroS do SiStema 
Económico Latino-Americano (SELA) até o 
dia 20 de maio de 1988, no Ministério das 
Relações Exteriores e Culto da República Ar
gentina. 

2, O Tratado eStará sujeito a- ratificação 
pelos Esüidos signatários e ficará aberto, após 
23_ de maio de -1988, à_ade'são por parte de 
outros Estados-Membros do SELA 

3 __ Os instrumentos de ratificação ou de 
adesão serão depositados no Ministério das 
Relações Exteriores e Culto da República Ar
gentina, que notificará aos Estados Signatá
rios do Tratado e à Secretaria Permanente do 
SElA_ sobre o depósito dos instrUmentos de 
ratificação ou de adesão._ 

Artigo XVI 

J;ste Tratado entrará em vigor ::30 dias após 
o depósito do décimo instrumento de ratifica· 
ção ou de adesão. Para cada Estado que ratifi
que o _Tratado ou adira_ ao mesmo após suã 
entrada em vigor, o Tratado eirtrará em vigor 
na data em que esse Estado tiver depositado 
seu intrumento de ratificação ou de adesão. 

Artigo XVII 

O Governo do_ Estado depositário convO
cará, para uma data 30 dias posterior à entrada 
em vigor, a primeira Assembléia, e presidirá_ 
a mesma. 

. Artigo XVIII . 
Por proposta de qualquer Estádo-Parte, o 

presente Tratado poderá ser emendado a pe
dido quando tal proposta for aprovada pela 
Assembléia, por maioria dos dois terços dos 
Estados-Partes. Esta cüsposição não se aplic;a 
ao Artigo XIX As emendas_ entrarão em vigor 
na mesma forma prescrita no Artigo XVI. 

Artigo XIX 

. Não poderão ser formuladaS ieserVas a -este 
Tratado. 

Artigo XX 
Este_ Tratado po-derá ser denunciado por 

qualquer dos Estados-Partes, o _qual comu· 
nicará sua decisão do Estado _depositário que, 
por sua vez, informará aos outros Estados
Partes a respeito. O_ Tratado deiXará de ter 
efeito em rclação_ ao. Estado-Parte que o de
nunciar sel_s meses após a _data em que o 
Gpvemo depositário receber a notificação de 
denúncia. A extinÇão dos direitos e obrigações 
derivados do Tratado não afetará, no ~ntanto, 
o fiel cumprimento das obrigações contraídas 
pelo Estado-Parte denunciante no âmbito des
te Tratado. 

CLÁUSULA TRANSITÓRIA 

A Assembléia de_cidirá: a follT}a como será 
exen:;ida a Secretaria._ Até_ que esta decisão 
seja tomada, a S~cretaria será .e~ercida pela 
Secretaria do Coinitê de Ação poara a Segu
rança Alimentar Regional (CASAR) do Siateme 
Económico LatinQ-Americano (SElA). 

Em fé do que, subscreve-se o presente Tra
tado na cidade de Caracas, aos oito dias do 
mês de abril de mil novecentos e oitenta e 
9ito. -:- Argentina - Bolívia - Colômbia -
Cuba - Equador - Grenada - Guiana -
Honduras - México - Barbados - Brasil 
-Costa Rica- Chile- El Salvador ......... Gúate~ 
mala - Haiti - Jamaica - Nicarágua - -
Panamá - Peru - Suriname - Uruguai -
República DominiCana - Paraguai __: Trini~ 
dad e T obago - Venezuela. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49 inciso I, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 53, DE 1989 

Aprova o texto do Acordo de Criaçáo da Comissáo'Mista, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a República da Guiné, assinado em Washington-De; em 
4 de abril de 1988. · · · · 

Art 1' É aprovado o texto do Acordo de Criação da Comissão Mista Brasil-Guiné, celebrado em 
Washington-De, em 4 de abril de 1988. 

Art 2• Quaisquer atos ou ajustes complementares de que possa resultar a revisão ou modificação 
do presente documento, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. 

Art 3• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de outubro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ACORDO QUE CRIA UMA COMISSÁO 
MISTA ENTRE O GOVERNO DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASR. 
E O GOVERNO DA 

REPÚBUCA DA CKIII'IÉ 

O Governo da República Federativa doBra
sil 
e 

O Governo da República da Guiné, 
Conscientes dos laços de amizade e de soli

dariedade que unem os dois países; e 
Desejosos de_ conso_lidar e_ de fortalecer os 

laços e a cooperação em todos os aspectos 
de interesse comwn e, especialmente, nos 
campos econômico, comercial, financeiro, 
cientifico, tecnológico, técnico e cultural, 

Convêm o seguinte: 

ARTIGO! 

Orna Comissão Mista Bi'asil-Guíné fica insti
tuída pelo presente Acordo. 

ARTIGO!! 

A Comissão Mista tem por atribuição definir 
a orientação devida para que os objetivos do 
presente Acordo sejam atingidos, especial
mente em matéria de cooperação económica, 
comercial, financeira, cientffica, tecnológb:a, 
técnica e cultural. 

ARTIGO lU 

A Comissão Mista se reunirá a cada dois 
anos e, ext:mordinariamente, de comum acor-

do entre as Partes. As Reuniões se realizarão 
alternadamente em Brasília e em Conacri. 

ARTIGO IV 

1. A Delegação de cada país será chefiada 
por autoridade_s de_nível ministerial e integrada 
por membros designados pelos respectivos 
Governos .... 

2. A COmissãO Poderá criai' órgãOs-de traba
lho, Subcomitês, Grupos de Tràbalho e Gru
pos Mistos de Estudo, compostos de Peritos 
que atuarão sob a supervisão da Comissão. -

3. Os órgãos de trabalho da Comissão apre
sentarão relatórios de suas atividades durante 
as deliberações da Comissão. 

. . ARTIGO V 

Concluídos os trabalhos, a Comissão Mista 
elaborará uma Ata e emitjrá um comunicado 
de imprensa. · - · -

ARTIGO VI 

A agenda de cada Sessão será acordada, 
. por via diplomática, com a antecedência míni

ma de um mês da data de abertura dos traba
lhos. 

ARTIGOVD 

A composição da Delegação do país_ visi
tante deve ser comunicada ao país anfitrião, 
por via diplomática, com antecedência míni
ma de quinze di3s da data da reunião. _ 

ARTIGOVDI 

Os dois Govemos se notificarão, por via di
plomática, sobre o cumprimento das respec
tivas formalidades intem;:ts para a vigência do 
presente Acordo, o qual entrará em viQõr na 
data da ~da notificação. 

ARTIGO IX 

O presente Acordo terá validade por um 
período de_5 (cinco) anos. Será tacitamente 
renovado por períodos_ de igual duração, salvo 
se uma das Partes Contratantes comunicar 
à outra, por nota diplomática e com uma ante
cedência de 6 (seis) meses. sua decisão de 
denunciá-lo . 

ARTIGO X 

Cãcta Parte pode propor a revisão- Ou ànen
da do presente Acordo. As cláusulas revisadas 
ou emendadas de comum acordo _entrarão 
·em vigor na data de sua _aprovação por ambas 
as Partes, obedecidas as respectivas dispo
sições constitucionais. 

Feito _em Washington, DC, aos- 4_ dias do 
ffiês .de abril de 1988, em dois -eXemPlares 
originais, em português e francês, sendo am
bos os textos igualmente autênticos. - Pelo 
Governo da República Federativa ·do Brasil: 
Marcílio Marques Moreir11 -Pelo Governo da 
República da Guiné: Tolo Beavogui 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos· do art 49, inciso I, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISlATIVO N• 54, DE 1989 

Aprova o texto de Acordo para o Esl:11beledmento de uma Zona Non Aedificandi 
ao longo da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, celebrado em Bra:>ília, em 17 de maio 
de 1988. 

Art J9 É aprovado o textodo Acordo para o Estabelecimento de uma Zona Non Aedificandi 
ao longo da fronteira do Brasil com a Venezuela, celebrado em Brasilia, em 17 de maio de 1988. 

Art 2• Quaisquer ates ou ajustes complementares de que possa resultar a revisão ou modificação 
do presente documento, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. 

Art 3• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de outubro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ACORDO ENIRE O GOVERI'IO DA 
REPÓBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERI'IO DA 
REPÓBUCA DA VENEZUELA PARA O 
ESTABELECIMENTO DE UMA ZONA 

"1'101'1 AEDIFICAI'IDI" NA FRONTEIRA 
EI'ITRE OS DOIS PAíSES 

O Governo da República Federativa doBra
sil 
e 

O Governo da Repúblcia da Venezuela 
(doravante denominados "Partes Contratan
tes"), 

Desejosos de aperfeiçoar e desenvolver har
monicamente as relações de boa vizinhança 
entre os dois países; 

Reconhecendo a necessidade de preservar 
e consetvar o divisor de águas e os demais 
acidentes geográficos que servem de referên
cia para a identificação da linha fronteiriça; 

Conscientes da necessidade dç evitar que 
possa ser dificú.ltada a materia1ização da linha 
fronteiriça; 

Tendo presente, em particular, a conveniên
cia de adotar medidas que assegurem a inter
visibilidade entre os marcos; 

considerando que o crescimento popula
cional em certas áreas da fronteira comum 
pode dificultar a consecução dos objetivos an
tes mencionados. e 

Tendo em conta as recomendações formu
ladas nas Quadragésima nona, Quinquagê
sima e Quinquagésima Primeira Conferências 
da Comissão Mista Brasileiro -Venezuelana 
Demarcadora de Limites, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO! 

Fica estabelecido, ao longo da fronteira en
tre os dois pafses, e de ambos os lados desta, 
uma zona "Non Aedificandi" e de caracterís
ticas _ especii:lis. 

ARTIGOU 

A zona "Non Aedificandi" terá 30 metros 
de largura para cada lado da linha fronteiriça. 

2. Nessa zona não se poderá realizar ne
nhum tipo de atividades e obras. 

3. Cada Parte adotará as 'medidas neces
sárias para assegurar o cumprimento'do esti
puladd' no presente artigo. 

ARTIGOill 

Ambas as Partes acordarão, caso a caso, 
as medidas a serem adotadas em relaÇão às 
atividades e obras referidas no artigo ll, as 
quais tenham sido realizadas antes da entrada 
em vigor do presente Acordo. 

ARTIGO IV 

A Comissão Mista Brasileiro-Venezuelana 
Demarcadora de Umttt:s prestará todo o_apolo 

técnico que for necessário para o cumprimen
to do presente Acordo. 

ARTIGO V 

1. Cada urna das Partes Contratantes notifi
cará à outra do cumprimento das formalida
des requeridas por seu respectivo ordenamen
to jwidlco para a entrada em vigor do presente 
Acordo, a qual se efetívará a partir da última 
dessas notificações. 

2~ O presente Acordo permanecerá em vi
gência por período ilimitado, a menos que 
as Partes convenham modificá-lo ou em ado
tar um novo Acordo, ou que uma das Partes 
o denuncie por via diplomática. 

3. As modificações referidas no § 2 do pre
sente artigo entrarão em vigência na forma 
indicada no § 1 do presente artigo. 

4. A denúnlca referida no § 2 do presente 
artigo terá efeito seis meses depois da data 
do recebimento da respectiva notificação. 

_Feito em Brasília, aos 17 dias do mês de 
maio de 1988. em dois exemplares originais 
de idêntico teor, nos idiomas português e cas
telhano, sendo <~mbos os textos igualmente 
autênticos. -Pelo Governo da República: Fe
derativa do Brasil:-Roberto de Abreu Sodré 
- Pelo Governo da República da Venezuela: 
Germán Nava Carri/Jo. 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 144• SESSÃO, EM 3 
DE OOTCIBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre
sidente da República 

-N° 219/89 (n' 597189, na origem), 
restituindo autógrafos de projeto de lei san~ 
cio nado. 

1.2.2- Ofído do Sr. 1" Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à ~Sdo-do Senãdo aU-
tógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de De_creto Legislativo n<:' 
46/89 (n9 115/85, na Câinara dos Deputa
dos), que aprova as Contas do Senhor Pre
sidente da República, relativaS ao exercício 
financeiro de 1984. -

1.2.3- Comunicação da Presidên
cia 

Encaminhamento à Comissão de As
suntos Económicos do Projeto de Decreto 
Legislativo no 46/89, lido anteriormente. 

SUMÁRIO 
de Lei do Senado n9 314/89, que estima 
a Receita e roca -a Despesa do Estado do 
Amapá para o exercício financeiro de 
1990, e estabelecímento de normas para 
a tramitação da matéria. 

-Recebimento do Ofício n<? S/31/89, 
do Governador do Estado de Roraima, en· 
caminhando ao Senado Federal o Projeto 
de Lei do Senado n7 315/89, que estima 
a Receita e Fixa a Despesa do Estado de 
Roraima para o exetcído financeiro de 
1990, e _estabelecimento de normas para 
a tramitação da matéria. 

-Recebimento do Oficio n? S/32189 (n? 
-1260/B9;_·na:~ngem), do-:Çiovernador do· 
Estado do Rio de Janeiro, solicitando a 
retiffCàção da Resolução no f2189, qUe au- -
torizou o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar, excepcional e temporaria
mente, o limite de endividamento do Es-
tado. - --

1.2.7 -Discursos do Expediente 

SENADORJIITAfiYMACiAI..HÁES-in-. 
centivos fiscais para o Nordeste. Projeto 
de resolução modificando o § 4° do art. 
91 do Regimento Interno, encaminhado 

modifica o § 49 do art. 91 do Regimento 
Interno. 

1.2.10-Requerimentos 

-N~ 527/89, de autoria do Senador 
João Menezes, solicitando licença pãra au
sentar-se dos trabalhos da Casa nos dias 
4 a 6 do corrente mês. Aprovado. 

- N9 528/89, de urgência para o Projeto 
de Resolução n<:" 63/89, que dispõe sobre 
a urgência e dá outras providências. 

- Nç 529/89, de urgência para a ME:nsa
. gem n9 199/89, relativo a pleito da Prefei

tura Municipal de Teõtôiüo Vilela- AL. 
- N9 53"0/89, de urgência para o Projeto 

de Lei da Câmara n<;! 40/89, que dispõe 
soDre o- apoio às pessoas portadoras de 
deficiência, sua i~ração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência- Cor
de, institui a tutela jurisdicional de interes
ses coletivos ou difusos dessas pessoas, 
disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá o~as providências. 

13-0RDEMDODJA 

à Mesa nesta oportunidade, Proposta de Emenda à Constituição no 
~~~'no•nPO'"o~vn·z::-t:o'r'lriC"il D 1, de 1989, de autoriã do Senador João_ 

1 .2.4 -Leitura de projetos "'~ ~ ~ ''~c• ~ vvu~- e-
fesa do fortalecimento da Petrobrás. Doeu- Menezes e outros Senhores Senadores, 

-Projeto de Lei do Senado no 310/89; - - -menta -de- moradores da Vila Maranhão, -que altera os prazos estabelecidos no S 
de autoria do Senador OdacifSoares, que em Planaltina-DF, reivindicando sua ftXa- 6» do art. 14, para desincornpatibilização 
dispõe sobre_ o cegistro dos sindicatos e ção definitiva naquele local. do Presidente da República, dos Governa-
dá outras providências. dores de E:=tado, do Distrito Federal e dQs 

_Projeto -de Lei do Senado n<:" SENADORJOÃOMENEZES-Projeto Prefeitos. VotaçãO adiada por falta dequo-
311189_Complementar, de -aUtOria do Se- de lei de autoria do Senador Jarbas Passa- rum. 
nadorJOOo Menezes, que dispõe sobre os -CinliO,(iue trata das prestaçõ_es da casa Requerimento no 501, de 1989, de auto-
produtos semi-elaborados sujeitos à inci- própria. ria dos Senadores Itamar Franco e Alexan-
dência do ICMS quando exportados para i.2.S _ ComuiJicação da Presldên- dre Costa, _solicitando, nos termos regi-
o exterior (art. 155, § 29, X. a, da Consti- da mentais, a transcrição, nos Anais do Sena-
tuição Federal).. _do, da matéria publicada no jornal O Esta-

-Convocação de sessão conjunta a do de S. Paulo do dia 21 de" setembrO 
1.2.5 -Requerimentos realizar-se hoje, às 18 horas e _30 minutos, do corrente ano, sob o título "Dever CW'n-

corn Ordem do Dia que designa. prido". Retirado da pãuti!, após usare !TI da 
- N9 525/89, de autoria do Senador palavra os Srs. Jarbas Passarinho e Jarnil 

Odacir Soares e outros Senhores Senado- 12.9 -Leitura de projetos Haddad. 
res, solicitando a convocação do Ministro 
da Previdência e Assistência Social, Jáder -Projeto de Lei do Senado n9 312/89; Projeto de Decreto Legislativo n9 5, de 
Barbalho, a fim de que, perante 

0 
Plenário, de autoria do Senador Itamar Franco, que 1989 (n" 125/86, na Câmara- dos D€putâ: 

défi dispõe sobre a emissão de uma série espe- dos), que aprova o texto da Convenção 
preste informações sobre 0 cit da Previ- cial de seJas postais comemorativa do cen- Internacional de Telecomunica-ções, -assi-
c:lênciaSocialpara1989esobreo0rça- t ári d f d- dI titto.G b nadoElmNairobi,Quênia,em1982:Apro-rnento, de SeguridaCie SOcial para o exer- en o e un açao o ns u ran ery . 

de Juiz de Fora. vado. A promulgação. 
ócio de 1990. --Projeto de Lei do Senado n<:' 313/89, Projeto de Decreto Legislativo n~ 15, de 

- N9 526/89, de autoria do SenadOr de autoria do Senador Teotónio Vtlela Fi- 1989 (n9 52/89, na Câmara dos Deputa-
Maurício Corrêa, solicitando a tramitação lho, que regulamenta os incisos XXVII e dos), que aprova o texto çio Ç!ÇQJdo entre 
conjunta dos Projetas de Lei do Senado XXVIII d rt 5' d C t"t . - F d ai o Governo da República Argentina, o Go-
n~ 199 e 291/89, em razão de regularem o a . . a ons I Ulçao e er , 
a mesma matéria. que dispõe sobre cüreitos autorais. vemo da República Federativa do Bcasil 

-Projeto de Lei do DF n9 60/89, que e o Governo da República Oriental do Uru-
12_6 _ ComuJÚcações da Presidên- regulamenta o tratamento acústico em ca- guai para o serviço público da telefonia 

sas de cüversões que funcionam com mú- rural, na faixa de 164.600 e 173.355 MHz, 
da slca ao vivo ou eletrônica no Distrito Fe- firmado em Brasília, em 23 de fevereiro 

-Recebimento do Oficio n9 S/30/89, dera!. de 1987. Aprovado, tendo usado da pala-
do Governador do Estado do Amapá, en- -Projeto de Resolução n<;! 70/89, de au- vra no encaminhamento de sua votação 
caminhando ao Senado Federal o Projeto teria do S!:!nador Jutahy Magalhães, qqe o Sr. Marcondes Gadelha. À promulgação. 

~--------------------- ~------------~--~--4 
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1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Mensagem n9 199/89, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento no 
529/89, lido no Expediente. Aprovada, nos 
termos do Projeto ·de Resolução n9 71/89, 
ap6s parecer proferido pelo Senador Jóão 
Menezes. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 71/89, em regirrie de urgência. 
Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Lei da Câmara 'n9 40/89, 
em regime de urgência nos term!Js do Re
querimento n9 530/89, lido no EXpediente. 
!,provado, após parecer proferido pelo Se
nador Francisco Rollemberg, tendo usado 
da palavra os Srs. Marcondes Çladelha, 
Pompeu de Sousa, ClC:f Sabóíã-_de Ca!VaL 
lho,Jarbas Passarinho e Ronan Tito. À san
ção. 

1.3.2-Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JOÃO./>IENEZES- Regis
tro .da data de _criação da Petrobrás. 

SENADOR JAJ1JL HADDAD- Reparos 
a críticas feitas. à decisão do Tribunal Supe~ 
rior do Trabalho ao apreciar dissídio dos 
bancários do Banco do Brasil. 

SENADOR LEITE CHA lliS- Conside
rações referentes à decisão do Tribunal 
Superior do Traba1ho sobre o dissídio dos 
bancários do Banco do Brasil. Desempe
nho do Sr. Maílson da Nóbrega como fun-

cionárío do Banco do Brasil e _à frente do 
Ministério da Fazenda. 

SENADOR AFONSO SANCHO- Am· 
pliaç_ão do parque gerador elétrlco brasi· 
leiro pela iniciativa privac;la 

·sE7YA750R GOMES CARVALHO -
Criação das câmaras setor~is no CIP. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERO ---.:. Palestra proferido por S. Ex'- ria 
ComisSão de Estudos Territoriais, sobre 

-OS limites geográficos de Sergipe com a 
Bahia. · · 

SENADOR ODACIR SOARES- Preca
riedade do setor de saúde no Estado de 
Rondônia. · 

SENADOR NELSON =mN- Es
tudo do Conselho Féderal da OAB ~ r~s
peito do progressivo esvaziamento do Ban
co do Brasil de suas atribuições tradicio
nais como resultante das condições do 
empréstimo de ajuste do setor financeiro, 
proposto pelo Banco Mundial. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
Discurso proferido por' S. EJcl'no plenário 
da 82• Conferência· Jn(erparlaiÍlentar, na 
qualidade de Presidente do Grupo Brasi
leiro da União lnterparlamentar. 

SEANDOR LOUR/VAL BAPTISTA -
Declarações do Sr. Fernando Collo de Mel
lo de apôio à constituição da Ferrovia Nor
te-8ul. 

1.3..3 -DesignaÇão da Ordem do 
Dia da ptóxima ~essão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 - DISCORSOS PROFERIDOS 
EM SESSÕES ANTERIORES 

-Aparte do Senador Marco Madel no 
discurso do Senador José Fogaça, profe
rido na sessão de 5-9-89 (republicaÇão). 

-Do Senador Jarbas PaSsarinho, pro-
nunciado na sessão de 29-9-89. 

-Do Senador João Menezes, pronun-
ciado na sessão de 29-9--89~ -- -----

3-ATO DO PRESIDENTE DO SE· 
NADO FEDERAL 

- N• 225/8~1" (repUb6caçã6). 

4-SECRETARIA-GERAL DA ME
SA 

-Resenha das matérias apreciadas de 
1<? a 30 de -setembro de 1989. 

-ATO DA COMISSÃO DE SU
PERVISÃO DO PROCESSO SELEfl·. 
VO II'ITERNO 

-N•J/89 

6-MESA DIRETORA 

7- ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

!1- COMPOSii;ÃO DE COMIS· 
SOES PERMANENJ"ES 

Ata da 144" Sessão em 3 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs- Iram Saraiva, 
Pompeu de Sousa, Louremberg Nunes Rocha e Antônio Luiz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE 
PRESENTES.OS SRS. "SENADORES' 

Leopoldo Peres -Carlos De'Carli- Odacir 
S0ares-João Menezes -Jarbas Passarinho 
-- Carlos Patrocínio- Antonio_ Luiz Maya -
Alt. "<andre Costa- Edson Lobão -_João Lo-
bo - Chagas Rodrigues ___ -:- Afonso Sat}cho 
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena 
- Marco Maciel - Mansueto de Lavor -
Francisco Rollemberg - Lourival Baptista -
Jutahy Magalhães - Ruy Barcelar - Gerson 
Camata --..:. João Calmon - Jamil Haddad 
- Nelson Carneiro - Fernando Henrique 
Cardoso -Marcos Mendonça -Pompeu de 
Sousa - Louremberg Nunes Rocha - Men
deS Can8Je - Rachid Saldanha Den:i - Wil
son Martins- Leite Chaves- Gomes Carva
lho- Jorge Bomhausen. 

O SR. PRES!DENTE(Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci-

mente de 34 Sr§l. Sena.dor4!s. Hav~m-do núme· 
ro regimental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inidainos nossos 
trabalhos. 

O Sr, 19 Setrétãrióo Irá proCeder a feitura 
do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 
DO PREsiDENTE DA REPÓBUCA 

Restituindo autógrafo de projeto de lei 
sandonado: 

N9 219/89 (no 597/89, na origem), de 2 do 
corrente, referente ao Projeto_ de Lei da Câma
ra n9 13, de 1989 (n~ 772/88, na Casa de ori
gem), que cria o Quadro Complementar de 

Oficiais dO Exército. (QCO): e ·aa-õUtr3s proVi~ 
dências. (Projeto que se_ transformou na Lei 
rt' 7.831, de 2 de outubro de 1989.) 

Ofíçlo 
. DO SR. 1• SÉCRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 46, DE 1989 

(Nl> 115/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as Conti!s do Senhor Presidente 
da Repáblica, relab"vas ao exercido fiiran
ceiro de 1984. 

O Congresso ~aciónal decreta: 
-Art. 19 Ficam aprovadas as Contas pres

tadas pelo Senhor Presidente da R8pública, 
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relativas ao exercido financeiro de 1984. con
forme disposto nos arts. 44, inciso VIII, e 81, 
inciso XX, da Constituiçãó Federal. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N' 177, DE 198.5 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em cumprimento ao disposto no item XX 
do artigo 81, da Cohstitulção Federal, tenho 
a honra de encaminhar a Vossas Excelências, 
acompanhadas de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estada Chefe da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, 
as Contas do Governo Federal, constantes dos 
volumes anexos, relativos ao exercício de 
1984. .. 

Brasília, 13 de março de 1985.JoãoFigueJ.. 
redo. 
E.M. n• 170185 -

Em 11 de março de I 985 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repl:í

bllca: 
Tenho a honra de oferecer a Vossa Exce_

lência os BalançOs Gerais da União, cerres
. pondentes ao exercício fmanceiro de 1984. 

As peças de que se trata: constituem a Pres-o 
tação de Contas do Presidente da República 
ao Congresso Nacional, exigida pelo artigo 81, 
XX, combinado COm Cf artigo 29, da Coils
tituiçáo. 

Por outro lado, o Decreto-Lei n' 199, de 
25 de fevereiro de 1967, éiabele_ce no p<ifá
grafo 29 do artigo 29 qúe- as Contas do Presi
dente da RepúbUca são _os Balanças Gerais 
da União e o Relatório sobre a execução do 
orçamento e a situação da administração fi
nanceira federal, sob a responsabilidade da 
Secretaria Central de Controle lntefno desta 
Pasta, diante do artigo 21, caput, do Decreto 
n9 84.362, de 3f de dezembro de 1979. 

A apresentação dessa matéria está assim 
estruturada: 

19 Volume- Relatório 
Parte 1-Ativfdades Administrativas. 
Parte J( - A execução do brçamento e a 

Sihlação da Administração Financeira Fede
ral. 
2!' Volume - Balanços e Demonstração 
Contábels 

Parte 1-Administração Direta. 
Parte II -Autarquias, Fundos Especiais Au

tônomos, Empresas Públtcas e Fundações. 

31' Volume- Receita e Despesa 
Parte I - Receita O~;çamentária Prevista e 

Realizada. 
Parte ll - Despesa Orçamentária Autori

zada. 
Parte III-Despesa Orçamentária Realiladã. 
Submeto a Vossa Excelência, ainda, sob mi~ 

nuta, os expedientes cuja remessa cabe ser 
feita ao Congresso Nacional e ao Tribunal de 
<Zontas da União anunciando o cumprimento 
dos preceitos constitucionais e legais .. 

Devo realçar o auspicioso fato de que, em 
obediência ao artigo 4g do Decreto n' 90.313, 
de 16deoutubrode 1984,asContasde 1984 
foram concluidas a tempo de ser entregues 

POr Vossa Excelê-ncia até J 4 a e março de 
1985, não obstante a Constituição permita fa~ 
zé-lo até 30 de abril. 

Honra-me nesta oportunidade reaf~rmar a 
Vossa ExCelência os protestos do mais profun
do respeito. - Antonio Delfim Netto, Minis
ti'o,;Chefe._ 

TRIBONAL Dll CONTAS DA ONIÃO 
CONCLUSÃO DAAKÁUSE 

Senhor Presidente 
Senhores Ministros 
Senhor Procurador-Geral 

Ao encerrar a análise sobre as Contas do 
GoVerno da República, exercício de 1984, re~ 
petimos que este trabalho se baseou, funda
mentalmente, no Relatório da Secretaria Cen
tral de Controle Interno, acompanhado dos 
Balanços Gerais da União, e nos elementos 
catalogados pela Secretaria de Planejamento, 
Cóbrdebação e Informática deste Tribunal, 
além de valermo~nos dos dados constantes 
dos relatórios apresentados pelos ilustres 
membros deste Colegiada que nos precede
ram nesta árdua missão. 

O perfU -que ora se traça s-ob!:_e o cO_Jitpor
tainentO-econôrnico~financelro do Governo, 
será complementado, em rninúcias, por esta 
Corte, m-ediante o exame das contas das uni· 
dades gestoras da administração direta, das 
aUtarquias, das empresas públicas, das socie
dades de economia mista, das fundações e 
de outras entidades sob sua jurisdição.-

A constante -preocupação, já manifestada 
por meus antecessores, objetivando dotar o 
Çontrole _Externo éle condições mais eficazes, 
leva-nos a aderir e a insistir na conveniência 
da Unificação dos Orçamentos, da ativação 
da cobrança da Dívida Ativa, da criação da 
Caixã dnic-0 do Tesouro, da agilização das ati
vidades de Controle Interno, e, ainda, da sujei
ção de-_lOdos os órgãos e entidades_ da Admi
nistração Pública Federal à nossa ação fiscali
zadora, 

Registramos o fato da contabilização das 
receitas, oriundas do Imposto sobre Opera
ções de Crédito, Câmbito e Seguro, relativas 
a Títulos e Valores Mobiliários e Impostos so
bre Exportação, ter passado, a partir de 1984, 
-a ser feita nos Estados arrec'adores, atendendo 
sugestões desta Casa. 

Em que pese a nossa abordagem sobre 
o Controle Interno, em capítulo distinto, não 
poderíamos deixar de consignar o nosso reco
nhecimento à equipe da Secin pela forma com 
que se conduziu na apresentação dó_s_eu Rela

.. tório, peça básica que serviu de valioso apoio 
ao nosso trabalho. 

Registramos os nossos encômios funcio
nários desta Casa, constantes da relação ane
xa que, com eficiência e presteza, participaram 
desta exaustiva tarefa, solicitando a este Plená
rio seja autorizada a anotação, em suas res
pectivas fichas de assentamentos, do elogio 
que ora consig"nainos. 

Fmalmente, a consciência nos imple a ext.ra
polár os limites a que estàriam sujeitos a aná
lise destas Contas, fugindo aos seus asp_ectoS 
contábil e econômk::o~financeiro. A circuns
tância especiaJ do exercício de 19~ referir~se 

ao último período da gestão do eminente Pre
sidente João Baptista de Óliveira Figueiredo, 
induz-nos, todavia, a não esquecer o seu pro
fundo sentimento democrático. 

Os problemas relacionados com a cõfijun
tufa brasileira, as limitações impostas por fato
res internos e externos e os dissabores de or
dem social, não impediram Sua Excelência 
de levar avante o seu _projeto político. 
-A promessa feita há seis anos, na-data. de· 

sua posse, de ''transformar este País numa 
democracia", desdobrou~se na anistia política 
e na eleição direta dos governadores, vindo 
a culminar com a "alternância no Poder". 

Não há dúVida de que nesses Óltimos aims 
as dívidas interna e externA alcançaram índices 
sem precedentes em nossa histõria econó
mica, porém impossível deixar de consignar 
os grandes projetas, que seguiram o seu curso 
e que foram complementados no seu gover
no, destacando-se o de ltaipú, Tucuru~ Carajás 
e outros cujos resultados já estão se fazendo 
sentir. 

Eis, Senhores Ministros, a razão pela qual 
abrimOs um parêntese, neste austero relatório, 
para nele incluir o nosso aplauso ao Presidente 
João Baptista de Figueiredo. 

Passamos, a seguir, ao Projeto de Parecer 
sobre as Contas Gerais da União, referentes 
ao exercício de 1984. 

PROJETO DE P~CER 

O Tribunal de Contas da União, tendo em 
vista o disposto no art. 70, § 29, da Consti-
tuição, e, __ _ 

COnsiderando que· a execUção orçamentá~ 
ria do exercício se processou com regulari
dade; 

Constderando -que as deSpesas realizadas 
tiveram o respaldo da autorização do Poder 
Legislativo; 

Considerando que os Balanços Gerais da 
União e a anâlise das respectivas contas espe
lham as operações orçamentárias, financeiras 
e patrimoniais realizadas no exercício de 1984; 

Considerando que o desempenho econô
mico-financeiro do Governo está vinculado 
inevitavelmente à conjuntura" internadonal, 
que se agrava e-se altera,-dia a dia, com profun
dos reflexos na economia nacional; 

Considerando que ocorreu Superávit de cai
xa da ordem de Cr$ 21,4 bilhões. alcançado 
sem prejuízo das metas básicas do Governo; 
~de parecer qui;: sejam aprove das as contas 

relativas ao exercício de 1984, apresentadas 
- ao Congresso Nadonal pelo ExcE=lentíssimo 

Senhor Presidente da República, General-de
Exército João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Sala das'Sessões, 22 de ma_io de 1985.
Alberto Hoffmann, Ministro-Reiator. • 

PARECER 

O Tribunal de Contas da União, tendo em 
vista o disposto no art. 70, § 29, da- Consti~ 
tuição, e, __ _ 

Considerando que a execução orçamentá
ria do exercício se processou com regulari
dadf7; 
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Considerando que as despesas realizadas 
tiveram ·o respaldo da autorização do Poder 
Legislativo; 

Considerando que os Balanços Gerais da 
União e a anáJise das respectivas contas espe
lham as operações orçamentárias, financeiras 
e patrimoniais realizadas no exerclclo de 1984; 

Considerando que o desempenho econó
mico-financeiro do Governo está vinculado 
inevitavelmente à conjuntura interhaclonal, 
que se agrava e se altera, dia a dia, com profun
dos reflexos na economia nadonal; 

Considerando que ocorreu superávit de cai
xa da ordem de Cr$ 21,4 bilhões, -alcançado 
sem prejuízo das metas básicas do Go'verno; 

É de parecer que sejam aprovadas as contas 
relativas ao exercício de 1984, apresentadas 
ao Congresso Nacional pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, General-de
Exército João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Sala das Sessões. 22 de maio de 1985. -
João Nogueira de Rezende, Presidente - AJ. 
berto Hoffrmmn, Ministro-Relator - Luciano 
Brandão Alves de Souza, Ministro -Fernando 
Gonçalves, Ministro -Adhemar Pa/adini Ghlsi 
Ministro -Ewa/d Sizenando Pinheiro, Ministro 
-Mário Pacfni, Ministro -Ivan Luz, Ministro 
-Carlos Átila Álvares da SDva, Ministro. 

(À Comissáo de Assuntos Económi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Projeto de Decreto Legislativo n~ 46, de 
1989, que acaba de ser lido, será encami
nhado à Comissão de Assuntos Econôrnic_os, 
wna vez que, na Câmara dos Deputados, foi 
examinado pela Corrüssão de Fiscalização Fi
nanceira e tomada de contas, por se tratâr 
de proposição em tramitação na vigência da 
Constituição anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 310, DE 1989 

Dispõe sobre o registro dos sindicatos 
e dá outras providências. 

O Con~;fi"eSSo NaciOnal decreta: 
Art 1~' As entidades sindicais deverão re

gistrar seus atas constitutivos no Cart6río de 
Registro Ovil de Pessoas Jwídicas do muni
cipio onde estiverem sediadas. 

Parágrafo úli.ico. i'lêis localidades onde 
não houver o Cartório de Registro Civil de Pes
soas Jurídicas, a averbação poderá ser efetua~ 
da no cartório que tenha competência para 
praticar atas dessa natureza, ou, na falta deste, 
no do município mais próximo. 

Art 2~> É vedado aos cartórios que efe
tuem registro civil de pessoas jurídicas regis
trar mais de uma entidade sindical da mesma 
categoria profissional ou económica de um 
mesmo município. 

Art. 3" O Pedido de registro será instruído 
co.m cópia dos estatutos da entidade. 

Pará9rafo único. Os estatutos deverão 
conter: 

1-a denominação e a sede da entidade; 
U- a categoria económica ou profissi.onal 

ou a proftssão de liberal cuja representação 
é requerida: 

lli- as atribuições, o processo eleitoral e 
as votações, os casos de perda do mandato 
e de substituição dos administradores; 

IV- o modo de constituição e administra
ção do património saciai e o destino que lhe 
será dado em caso de dissolução; 

V --:-as condições em que se .dissolverá a 
associação. 

Art. 4"' As controVérsias de representação 
serão submetidas à apreciação do juizo com
petente para dirimir questões concernentes ao 
registro das entidades civis. 

Art. 5o ESta Lei entra em vigor na -data 
de sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Através da nova Constituição, as entidades 
sindicais adquiriram o direito de liberdade e 
autonomia. 

O artigo 89, inciso I, da Constituição Federal, 
assim determina: 

"Art 89 •h••••••••••••••••••••-•-•u•--·-·--- • 

1-A lei não poúerá exigir autorizaçãO 
do Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o registro no órgão compe
tente, Vedadas ao Poder Público a interfe
rência e a intervenção na organização sin
dical." 

Diante do que estabelece o princípio consti
tucional, o Ministério do Trabalho suspendeu 
as atividades da Comissão de Enquadramento 
Sindical e. a expedição de cartas de reconhe
cimento dos sindicatos, sob a alegação ·de 
que essas·atividades ficavam revogadas a par
tir da nova Carta.Magna. Como conseqüência 
da inexisténcia de lei que regulamenta o pro
cedimento de registro de sindicato, estamos 
assistindo a um certo caos na organização 
sindical brasileira, tanto do lado dos trabalha
dores, quanto dos empregadores. 

Ccibe-·nos ressaltar que, devido a esse ·vazio, 
passaram a ser criados, em todo o País, cente
nas de sindicatos paralelos, superpondo-se a 
Sindicatos anteriormente constituídos, sem 
observar, muitas vezes, os requisítos legais pa
ra a constitUição de sindicatos e sem respeitar 
normas estatutárias míoimas.exigidas. A gravi
dade do fato aU.inenta na medida que está 
se caminhando,· desse módo, frontalmente 
contra o princípio da unicidade sindical, tam
bém consagrado na Constituição, em seu art. 
89, ·inciso !L -

Na prática, os novos sindicatos apresentam
se em negociações coletivas, gerando insegu
ranças por parte de muitos empregadores que 
não t.ém certeza quanto à validade dos acordos 
ou convenções que com eles venham a cele
brar, os inde.dsos diante da presença de .dois 
ou mais sindicatos que se dizem represen
tativos da categoria. 

Faz-se, pois. -necessário tomar urna medida 
urgente a fim de se acabar não só com a 
confusão existente, mas também para se fazer 
respeitar, em sua plenitude, o mandamento 
constitucional. 
-Nesse sentido, a nossa propostã, procuran

do salvaguardar, na sua totalidade, o dispo
sitivo constitucional, determina que o registro 
de entidades sindicais deverá ser feito no Car
tório de RegiStro ÇJVil de Pessoas Jurídicas, 
o qual não poderá registrar mais de um sindi
cato de uma mesma categoria profissional ou 
económica do mesmo município, como tam
bém exige o estatuto das entidades contendo 
os requisitos necessários. 

Convém ressaltar que optamos pelo Cartó
rio de Registro Civil de Pessoas Jurídicas para 
fins de registro, por entendermos que·se fosse 
o Ministério do Trabalho estaríamos incorren
do em um vício constitucional, vez que estaría
mos proporcionando uma interferência doEs
tado nos sindicatos. 

Julgamos, outrossim, que, com a presente 
medida, estaremos igualmente eliminando o 
risco de surgimento de vários sindicatos repre
sentantes de uma mesma categoria, como 
também resguardando a unicidade sindical. 

Enfun, não nos _esqueCemoS de Contemplar, 
atrãvés de um dispÕsitiVo, oS c.asos já existen
tes de sindicatos da mesma categoria. O artigo 
59: da nossa proposta remete~ Justiça a solu
Ção desses casos. 

Em vista do exposto, esperamos o integral 
a"poio do Congresso Nacional, necessário à 
aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989. 
-Senador· Odacü Soares. - -

(À ComiSsão de ConsUtufção, Jusüça 
e Cidadania- competência tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 311, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre os produtos semi-elabo
rados sujeitos à incidência de JCMS quan
do exportados para o exterior (art. !55, 
§ 2~. X. ·a·: da Constituição Federal). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ O imposto sobre operações relati

vas· à circulação de mercadorias e sobre pres
tações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comUnicã.ção (ICMS) po· 
derá incidir sobre operações que destinem ao 
exterior produtos semi-elaborados, impró
prios para o consumo final, que sejam resul
tantes dos seguintes processos, ainda que 
submetidos a qualquer forma de_acondicio
namento ou embalagem: 

1-abate de animais, salga e secagem de 
produtos de origem animal; 

II- abate de árvores e desbastamento, des
cascamento, esquadriamento, desdobrartlen
to, toras e suas serragens e carvoejamento: 

m-desfibramento, descaroçamento, des
cascamento, lavagem, polimento ou qualque~; 
outro processo de beneficiamento de produ
tos extrativos e agropecuários; 
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IV- fragmenta;ão, pulverização, lapida
ção, classificação, conc-êrttração (inclusive por 
separação magnética e flotação), homogenei
zação, desaguamento (inclusive secagem, de
sidratação e filtragem), levigação, aglomera
ção realizada por briquetagem, nodulaçêo, 
sintetização, calcinação, pelotização e serra
gem para desdobramento de blocos. de subs
tâncias minerais, bem como demais proces
sos, ainda que exijam adição de outras subs
tâncias; 

V- resfriamento e congelamento. 
§ J9 Excluem-se das disposições deste 

artigo, as peças, partes e componentes, a:sffim 
entendidos os produtos que não dependam 
de qualquer forma de industrialização~ a1ém 
da montagem, para fazer parte do novo pro
duto. 

§ 29 A hipótese preVISta no inciso II deste 
artigo inclui os seguinte_s produtos: 

a) lenha em qualquer estado; madeira em 
estilhas ou em partícu1as; serragem (serradu
ra), desperdício~ e resíduos de madeira, mes
mo aglomerados em bolas, briquetes, pe/lets 
ou em formas semelhantes; -

b) carvão vegetal (incluído o carvão de cag... 

casou caroços), mesmo aglomerado; 
c) madeira em bruto, mesmo descas<:ada, 

desalburnada ou esquadriada; 
d) arcos de madeiras; estacas fendidas; es

tacas aguçadas, não serradas longitudi
nalmente, madeira simplemente desbastada 
ou arrendondada, não torneada, não recur
vada nem trabalhada de qualquer outro modo; 

e) lã de madeira, farinha de madeira; 
f) dormentes de madeira para vias férreas 

ou semelhantes; 
g) madeira serrada ou fendida longitudinal

mente, cortada em folhas ou desenrolada, 
mesmo aplainada, polida ou unida por ma~ 
lhetes; 

h) folhas para folheados e folhas para com
pensado_s ou contraplacados e madeira serra
da longitudinalmente, cortada em folhas ou 
desenrolada, mesmo aplainada, polida ou uni
da por malhetes; e 

í} madeira (incluídos os tacos e frisos para 
soalhos, não montados) perfilada (com espi" 
gas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com 
juntas em 'V", com cercadura, baleada ou 
semhelhantes) ao longo de uma ou mais bor· 
das ou faces, mesmo aplainada, polida ou uni· 
da por malhetes. 

Art. 2<? Os Estados e o Distrito Federal, 
mediante convêncio, relacionarão os produtos 
semi-elaborados definidos nesta Lei' para os 
fins nela previstos. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubUcaç:âo. 

Art 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Aatual Constituição Federal, no seu art. 155, 
parágrafo 2"', iildso X. letra a, dispõe que o 
imposto sobre operações relativos à circula
ção de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestaQual e intennu
nicipal e de comunicação (ICMS) poderá inci-

d.ir sobre os produtos semi-elaborados, defini
dos em lei complementar, quando destinados 
ao exterior. 

Nesse sentido, o presente ProJeto define os 
referidos produtos, inclUindo, expressamente, 
aqueles oriundos dos proCessos de abate de 
árvores e desbastamento, descascamento, es
quadriamento, desdobramento, serragem de 
toras e cárvoejamento. De notar-se que a in
clusão desses produtos goza de consenso en~ 
tre à Ministro da Fa_zemla e os Secretários 
de Fazenda ou FinanÇas dos Estados e do 
l)istrito Federal, como, aUás, atesta o_ Convênio 
ICMS n" 07, de 27 de fevereiro de 1989, cele-
brado por aquelas autoridades sob os auspí
cios do Conselho de Política Fazendária -
Cofifaz. 
_ Este é o propósito do Projeto que ora propo

mos, para cuja aprovação pedimos o apoio 
de nossos eminentes Pares. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989. 
-Senador JOOo Menezes. 

{À Coni/ssão de Assuntos Económicos.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
____.:Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. (Pausa) 

·Sobre a mesa, requerimentos que serão li-
dos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 525, DE 1989 

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Nos termos do inciso I do art. 397 do Regi

.nento Interno, requelro a convocação de Sua 
Excelência o Sr. Ministro da Previdência e As
sistência So_cial, Dr. Jáder Barbalho, a fim de 
que, perante o Plenário, preste informações 
sobre o propalado déficit da Previdência Social 
para 1989 e sobre o Orçamento da Seguei~ 
da de Social para o exercício de 1990, assuntos 
que estão deixando angustiada a sociedade 
brasileira. 

Senado Federal, 3 de outubro_de 1989.
Ocadir Soares - Milrcondes Gadelba - Wíl~ 
son Martíns -Afonso Sancho - Jorg_e Bor
nhausen - Edison Lobã.o_- Carlos De 'Carlí 
-Aureo Mel/o -Jamil Haddad- Mansueto 
de Lavor- O/avo Pires- Pompeu de Sousa 
-Mendes Canale -Jo/Jo Lobo. 

REQUERIMENTO N• 526, DE 1989 

Requeiro, nos termos do art. 258 e· Segs. 
do Regimento [nterno do Senao Federal, a 
tramitação em conjunto dos Projetas de Lei 
do Senado no' 199 e 291, ambos de 1989, 
em razão de regularem a mesma matéria, com 
precedência _da_quele sobre este, por ser mais 
antigo, originário da mesma Casa, e regular 

-a matéria com maior amplitude. 
Saia das Sessões, 3 de outubro de 1989. 

-Senador Mauricio Corr&a. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Os requerimentOs lidos serão pubUcados 
e iôcluídos na Ordem_ do Dia, nos termos dis-
postos do art 255, inciso n, letra c, n;os S e 
9, do Regimento lntemo. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
-A Presidêncit1 recebeu, do Governador do 

Estado do Amapá, o Ofício n9 S/30, de 1989, 
_encaminhando ao Senado Federal, em atendi
mento ao que preceitua a Lei de Diretrizes 
Orçamentáiias em seu artigo 58, projeto de 
lei nQ 314, de 1989 que estiina a receita e 
fixa a despesa do Estado do J\rrrapá para o 
exercido fmance.iro _de 1990. 

A matéria será despachada à Comissão do 
Distrito Federal, em obdiência ao disposto no 
artigo 58, Parágrafo 29 da dtada- Lei daS Dire
trizes Orçamentárias, adotados_, na apreciação 
pelo Senado, os procedimentos relativos à tra~ 
mitação da proposta orçarn_entária do Distrito 
Federãl. Assim sendo, será_aberto o prazo de 
20 dias para apresentação de emendas pe
rante aquela Coini&-são, ãpóS a publiCação do 
projeto no Diário do Congresso Nacional. A 
ComissãO terá o prazo de 30 dias para proferir 
parecer sobre o projeto e as emendas. 

É a seguinte a matéiia encaminhada 
à Cnníissãõ. do Distrito Federal: 

MENSAGEM N• 2189 

Macapá-AP, 22 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
O Governo do Estado do Amapá submete 

à elevaQa consideração de Vossa Excelência, 
a Proposta Orçamentária para 1990, elabo
rada com observância das Normas Gerais de 
direito fmanceiro,- estatuídas através da Lei n9 

4.320, de 17 de março de 1964. A presente 
proposta está formalizada com a estrutura fun
donal-programática estabelecida pela Portaria 
n9 25, de 14 de ju_lho de 1976, com a classifi
cação econômíca da Despesa Orçamentári~. 
fixaQa pela Portaria n<? 38, de 5 de junho de 
1978, ambos da Secretaria de Orçamento e 
Finanças, da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República. 

A Proposta Orçamentária para· o eX:erddc. 
de 1990, constitui o resultado do esforço de 
ajustar o complexo_ das atividades governa
mentais e a transparência das intenções de 
despesa. Os gastos com custeio foraln racio
nalizados, restringindo-se ao estritamente ne
cessário, muito embora o Governo tenha am~ 
pliado a prestação de serviços à coletividade, 
dentro das limitadas possibilidades orçamen
tárias que dispomos. _ 

O Estado vem executando um Programa 
de Trabalho abrangente, visando a aceleràr 
o de.s_envolvirnento sóçio-econômico .da área, 
ao mesmo tempo em que busca as_segurar 
recursos em orçamento para despesas Incom
preensíveis. decorrentes de investimentos an· 
_teriQimente realizados e que geram na atuali
dade as consequentes despesas de rnanuten~ 
çã.O necessárias ao funcionamentO regu_lar da 
administração pública, bem como, auxílio aos 
ffiithidpios e serviços da dívida. - -

Este Governo- revelou, desde o início, suas 
opções fundamentais e vem empenhando-se 
em concretizá-las, reiterando seus compro
missos públicOs, mantendo sob constante vi~ 
gilância as prioridades eleitas. 

Apresentada consoante essa ótlca, a progra
mação inserida na Proposta Orçaffierifária 
pretende assegurar a manutenção e amplia
ção da prestação de serviços essenciais de-
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mandados pela comunidade. Em coerência 
com essa pressuposto, os investimentos fo
ram direcionados para as áreas de maior re
percussão social, a fim de que os objetivos 
mais importantes sejam de fato alcançados 
e tenham continuidade nesta administração. 

A Receita Estimada 

A receita estimada para 1990 é de NCz$ 
272.625.000,00" (Duzentos e Setenta e Dois 
Milhões, Seiscentos e Vinte e CincO Mil Cruza~ 
dos Novos), a preço de maío de 198.9. 

No tocante aos recuros diretamente arreca
dados pelo Tesouro Estadual, estes represen
tam apenas 5,0% do total dos ingressos pre
vistos, destacando-se a recE:ita tributária que, 

Recursos tl i retamente Arrecadados 

Receita Tributária 
R~eita Patrimonial 
Receita de Servicos 
A lienacão de Bens Móveis e 
!móveis 

Recursos de Outras Origens 

Transferências Correntes 
Transferências de Capital 

TOTAL 

As receitas livres, ou seja os recursos que 
o Governo pode dispor com liberdade da apli
cação nos diversos projetas e atividades cons
tantes da programação proposta, correspon
dem a 50,4% da receita total. Desse modo, 
49,6% da receita são representados por recu-r
sos com destinações específicas, correspon
dentes, predominantemente, às transferências 
a municípios e açôes Voltadas à implantação 
da infra-estrutwa do Estado. 

A Despesa Fixada 

A despesa fJXada em igual montante da re
ceita estimada está coerente com as perspec
tivas de obtenção de recursos, com relevante 
desta:que de aplicação para as funções de edu
cação e cultura, saúde e saneamento, agricul
tura, defesa e segurança assistência e previ
dência, transporte, habitação e urbanismo e 
energia elétrica, que juntas somam a signifi
cativa quantia de NCz$ 109,3 milhões de cru
zados novos. 

Para Educação persegue-se o objetivo de 
educar mais e melhor as jovens gerações, re
forçando-se e completando o trabaJho didá
tico, descentralizando a administração, aper
feiçoando os recursos humanos e oferecen
do-lhe novas opções técnicas e_ metodológi
cas. 

Vale ressaltar as ações voltadas à implan
tação da Univesidade do Amapá, diversifica
ção do ensino profrssionaJizante local. para tal 
tomou-se a meta prioritária a implantação 

isoladamente, contribui com 3,0% pratica
mente oriunda da arrecadação do Imposto so
bre Operação Relativas à Orculação de Merca
dorias e sobre ~reS}aÇào de Serviços de Tra~s
portes lnternac1orlal -ICMS, com expectativa 
de recolhimento no montante de 8,0 milhões 
de cruzados novos. 

As tr-anferências federais têm uma particip
ção expressiva de 95,0% na arrecadação pre
vista na proposta com destaque para Fundos 
de Participação dos EStados e Outras Transfe-

- rências.da anião que sornam 258,8 milhões 
de cruzados novos. 

O quadro a seguir mostra a composição 
da receita estimada para 1990, segundo as 
categorias económicas. 

Valores Participação 

E111 NCz:S 1.000,00 

8.280 

Relativa (X) 

3,.0 
5.35{) 

-110 

60 

17.1.42.7 
87.398 

258.825 

2.0 

62,9 
32,1 

95.,_0 

de uma Escola_ Técnica Federal no Estado; 
e uma Agrotécnica, visando preparar o cida
dão para o desenvolvimento das atividades 
no campo de acordo com as caracte(ISticas 
e necessidades regionais. 

Objetivando a melhoria da saúde da popula
ção, serão dinarnrzadas ações relacionadas 
com assistência médica sanitária, mediante 
o controle_e erradicação de doenças transmis
síveis, a organizaç-ão e modernização do setor, 
a construção de postos de saúde e núcleos 
rurais e a formação de recursos humanos es-
pecializados. 

Despesa 

Pessoal e Encargos Sociais 
Outras- Despesas correntes 
Despesas de Capital 
-TranSferOOcías a Mun1cíptos 
Encargos Gerais da Di v. Públ tca 

TOTAL 

Com-relação à agricultura o Governo vem 
viabilizando medidas que beneficiem o produ
tor ruraJ, no sentido de dar condições de ob
tenção de maiores rendimentos à economia 
amapaense. Para tanto, vem-se desenvolven
do atividades para ativação de colônias agríco
las, apoio ao escoamento da produção, além 
de outras, com o intuito de acelerar o processo 
produtivo das colónias. 

Merecem destaque também, as ações de
senvoMdas no sentido de beneficiar famílias 
dos colonos, dotando_àreas de infra-estrutura 
báslca de apoio às atiV:idades produtivas. 

O Setor de Transportes, em seUs diversos 
modos, recebe neste Goverrio, ·tratamento 
preferencial. No transpone rodoviário ressal
tem-se os programas de estradas vidnais e 
de restauração de rodovias. O transporte hi
droviário está sendo objeto de esforço de in
vestimento visando sua ampliação e recupe
ração fmanceira e operadonal. 

Consciente de que hoje um dos mais sérios 
problemas da população urbana é a carência 
e o alto custo da_ habitação, lança-se o Estado 
a um programa decidido de habitação popular 
no qual tem envolvido as demais esferas do 
governo e a própria iniciativa privada. 

O Governo volta sua atenção também para 
a área de segurança pública com o propósito 
de salvagu~rdar a tranqüilidade da população 
através da ampliação dos serviços públicos. 

-- --O "Programa Saneamento Básico"; foi ado
tado como priorifârio, .dirigido para promover 
a solução dos problemas enfrentados pelas 
baixadas urbanas, corrigir os aspectos urba
nísticos da cidade e proporcionar aos habi
tantes menos privilegiados melhores condi
ções de saúde e padrão de vida. 

Atenção especial será dada ao setor energé
tico de modo a permitir que o Estado continue 
seu processo de crescimento. como integran
te do sistema de planejamento integrado, 
complementando _a infra-e~ur_a só_cio-_eco
nômica regional. Desse inodo o Governo pre
tende implantar o "Plano de Expansão Elé
trica". 

Em termos agregados de despesas, a com- -
posição é a seguinte: 

Valores 
E11 NCz$ t. 000, 00 

123.949 
48.497 
9 t. 462 

4.050 
4.667 

272.62.5 

Participação 
Relativas(%) 

45,5 
f7 ,8 
33,$ 

1,5 
1, 7 

100,0 
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Em síntese, a propoStã- ora Submetida à 
apreciação de Vossa Excelência reflete o carhR 
ter de planejamento integrado e de priorização 
das ações do Governo voltados para os pro
gramas de grande alcance sociaJ e econô
mico. Entretanto, para investir intensivamente 
nqs díve~os !ã:egmen_t9s dinâmicos da socie
dade, o Estado terá de realizar um amplo pro
grama de mobilização de recursos externos 
com vistas a promoção de wna política de 
geração de emprego e renda, dada a exigüi
dade das receitas próprias do Tesouro Nacio
nal de livre aplicação. 

lativa, no dia 3 de agOsto próximo passado, 
em face das aJterações decorrentes da nova 
estimativa da Receita 

Na oportunidade, é com satisfação, que re
_novo a Vossa Exc;elência e a seus ilustres Pares 
protestos do meu mais elevado apreço e con
sideração_,_- Jorg(J Nova da_ Casta, Gover
nador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 314, DE 1989 

Neste sentido, o Govémó -do Estado- tem 
envfdado esforços na busca permaneAte de 
soluções através de constantes articulações 
junta aos órgãos públicos federais e institui
ções financeiras nacionais, fundamentais ao 
estabelecimento de uma política de investi
mento no Estado, capaz de assegurar uma 
sólida base para a retornada do processo de 
desenvolvimento económico e social do Ama
pá 

Estima a Receita e fiXa a Despesa_do Estado 
do Amapá para o exercício financeiro de 1990. 

Art. 1 ~ O Orçamento-Programa Anual do 
Estado do Amapá para o exercício fmanceiro 
de 1990, composto pelas receitas e qespesas 
do T esourõ Estadual e de Outras Fontes das 
Entidades da Admintstração Indireta, estima 
a receita em NCz$ 272.625.000,00 (duzentos 
e- setenta e dois milhões, seiscentos e vinte 
e cinco mil cruzados novos). 

Ao encerrar, rogo a inestimável aquiescên
cia de Vossa Excelência no sentido de que 
a presente Mensagem substitua a anterior
mente enviada a essa respeitável Casa Legis-

Art. 29 A receita decorrerá da arre-cadação 
de tributos e de outras receitas correntes e 
de capital, na forma da legislação vigente, rela
danada Q-O anexo L de acordo com a seguinte 
discrlminaçao: 

NC:r:$ 1. COO. 00 
1 - Receitas do Tesouro .................. ~,... 2.72.6?5 

1 1 - R~ceitas Correntes •.••••••• , . • • . • • • • TB5. 167 
Réceita Tf1bulái"ta ....... ····-~--~---- ~L480 
Receita Patrimonial ••.• •r•-.c~~--· .. ••• 5.350 
Receitas de Serviços •...••..... ~~. ,__ 110 
Trarisferências Correntes ...... , . . . . . 170-.227 · 

1.2- Receitas de Capttal , , .. ............. 87.458 
Alienac:ão de Bens Móveis e I1116veis . , 60 

_ Tr_~sfer_éncias de Cepital ._.,........ 87.398_ 
TOTAL GERAL .......... _ •••••••• ~---····~--~ 272..625 

Art 39 A despesa será realizada segundo 
a discriminação constante do Anexo II, que 
apresenta a sua composição por Funções e 
segundo as Fontes de Recursos, conforme 
o seguinte desdobramento: 

Art. 49 Qs Orçamentos Próprios das Enti
dades da Administração lndireta serão em 
conformidade-com a legislação víg~nte e de
verão apresentar a mesma forrna do Ofça
-mento-ProQrama Anual do Estado. 

Despesas por funções 
1. Despesas com· R~_cursos de Todas as Fontes 

Judiciãria , , .-------.-.•.•.. _. ~~ ••••.•••••••..•• 
1\.dministração-e Planejamento ..•.•..••••.•• 
Agricultura .. , L•-•-•, ._ ..................... . 
Defesa N.'lciooal e Segurança Pública ••••••• 
Desenvolvimento Regional ..• , . , , .. 
EdUcação e Cultura ............ , , . ,, , ..... . 
Energia e Recursos Minerais ...•.......•.• 
Habttacão e Urbanismo ~-· ................... -
Indústria, Comércio e Se;-vfços , .......... . 
Saúde e Sanear~e11to ••• ~~· .........•..•. 
Asslstên_cia e Previdência •.•..... 
Transporte ..••.••••••.•••• ~· .•.••••.•••••• 

- TOTAL OE DESPESAS POR FUt\Ç(ES ....•....•. 

2. Despesas por Gate!;lOria EconÕIIica 

Correntes CaPital 

550 - 250 
132.050 14.856 

3.700 5.157 
1.890 2..100 _-

300 12..750 
19 505 27.615 

3.057 
3.300 

1.000 1.600 
9. 700 11.213 
3.882 L-150 
1.600 15.400 

174. 177 98.448 

2. 1 - Despesas Correntes •..••••••• ~ •••.•• , • • • • •••••••••••••• 
Despesas de Custai o .. _ ................. -................ .. 
Transferências Correntes , ....................... _ .... .. 

2. 2.- Despesas de CaPital ..................•.•••............• 
Investimentos .................... --·-~········ .. ···-·· 
Transferências de Capital ......... . 

-TOTAL GERI\L ..................................... .- ........... .. 

'fqtat 

800 
146.906 

8.857 
3.990 

13.050 
47. 120 
3~057 
3_300 
2.600 

20.913 
5.03Z 

T7.000 

272.625 

174. 177 
-156.764 

17.413 
98.. 448 
91.058 

7.392 

272.625_ 

Art. 59 O GoVernador do Estado, no inte
resse da administração, poderá designar co~ 
mo unidade gestora de crédito orçamentário, 
unidade administrativa subordinada ao mes
mo órgão, com as _at(ibuições de movimentar 
dotações cOnsignadas às unidades- orçamen~ 
fárias, confõime dispõe o parágrafo único do 
artigo 14, da Lei Federal n~ 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 6~ /\tendendo _ao disposto no artigo 
56 da Lei Federal n9 4.320, de 17 de marÇo 
de 1964, o recolhimentO das Receitas do Te
souro. _ressalvadas aquelas cLUa pecu1iaridade 
exija tratamento específico por parte do Poder 
Executivo, será efetuada em esbita observân
cia ao prindplo de unidade de tesouraria, ve~ 
dada a fragmentação para criação de caiXas 
parnlelas. 

Art. 79 Fica o Governador do EstadO auto
rizado a abrir créditos suplementares, no de
correrr do exercício de 1990, até o limite cor
respondente ao total da despesa fixada nesta 
Lei, na forma do que_ dtspõem os artigos 79 
e 439 da Lei Federal n~ 4.320, de 17 de março 
de 1964/ e observado a destinação específica 
da efetiva arrecadação de caixa, para atender 
as dotações que se verifiquem insuficiências 
à conta de: 

a) receitas vincu1adas do Tesouro Nacio
nal, inclusive recursos clas_sificados ne~ta Lei 
como "Recursos Diretamente Arrecadados~·. 
(fonte 150) Utllizãrldo ~entual excesso de ar
recadação dessas receitas; 

b) operações de crédito Constantes d~sta -
Lei, utilizando, como "fonte compensatória, re
cwsos decorrentes de eventuais diferenças 
monetárias. - - -

Art. 8'1 Fica o Governador do Estado auto~ 
rizado a: 
I-atualizar a programação dos recursos 

transferidos pela União, de que trata os Decre
tos-Leis n;-s 1.805 e 1.833, de 19 de outubro 
de 1980 ede23 de dezembro de 1980, respec~ 
tivamente; 
II- realízar operações de crédito para ante

cipação da receita, nos limites previstos em 
Legislação Federal; 

m- Dar corno garantia das operações de 
crédito de que trat.?~ o artigo, até o lirrúte das 
referidas operações, inclusive os respectivos 
encargos financeiros, a receita proveniente 
das cotas do FUndo de Participaçao dos Esta~ 
dos, do Distrito Federal e dos Territórios -
FPE, que cOuberem nOs exerdclos determi~ 
nados para amortização dessas operações e 
de seus encargos financeiros, observada a I~ 
gislação aplicável; 

IV -Suplementar as transferências a Muni
cípios utilizando como fonte de recursos a de
finida no § 3~, do artigo 43 da Lei n~ 4320, 
de 17 de março de 1964, ficando dispensados 
os Decretos de abertura de créditos nos casos 
em que a Lei determina a entrega, de forma 
automática, desses recurs_os, observados os 
limites da; efetivé;'l a{recadação de c;;~ixa do exer· 
dcio; 

V- Pro01-_over as medidas necessárias para 
ajustar Os disPêndios ao efetivo comporta~ 
menta -da receita. 
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Art 9~ O Governador do Estado estabe
lecerá normas para realização da despesa, in
clusive a programação financeira para o exer
cício de f9:9o, onde fixará as medidas neces-
sárias a manter os dispêndios compatíveiS 
com a arrecadação da receita, a fim de obter 

ESTADO DO A MAPA 

o equilíbiío financeiro precOnizado pela legis
lação especlfice2. 

Art. 1Q9. Fica o Governador do Estado au
torizado, no decorrer do exercício a Incluir re
cúrSõs-·decorrentes de excesso de arrecada
ção reprogramar saJdos de Exerci cios Anterio
res, bem como, proceder a anulação e rema-

nejamentos pi:rdaís e totais de recursos pro
gramados', para atender outras modalidades 
de despesas. 

Art 119. Revogam-se as disposições em 
contrário. - . 

Macapá-AP, 22 de setembro de 1989. -
Jorge Nova da Costa, Governador. 

ORCAMENTO PRÓPRIO- EXERCICIO---!W!. 

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econõmicas 
f Le" n• 4320/64"- ANEXO 1) NClfll oo 

R E c E I T A . NCzQ N:zB D E 5 p E s A NCzB NCz8 I 

RECEITAS CllRAENTES 185.16?,000 DESPESAS COORENTES 174.177~000 

RECEITA TRIB.JTAfliA 51.460.000 DESPESAS DE ct5TEIO 155,764.000 

RECE[l[A PATAI~IAL 5,.300.000 TRANSFEFik!AS a:FIAENTE$ 17.413~000 

RECEITA OE SERVIÇOS 110-000 10SlPERAVn" 10. 950. 000 

TI1ANS"rnêlCI~ClJlAENTEB l'XJ,22?.000 

TOTA-L 185.16?.000 TO TA L lB5.16? .UIXl 

.. St.PERAVTI 00 a:çAf.ENTO COOFENTE' 10,990,000 

RECEITAS OE CAPITAL 87.456.000 DESPESAS DE CAPITAL 56,448.000 

AL.IelAÇ):o OE BENS 60-000 INVESTD.ENTOS 91.056,000 

lAANS'EJI!NcrAs OE CN'ITAl. 8?,183.000 TRANSFER~CIAS OE CAPITAL ' 7,392.000 

TOTAL 98.44S.CXJO 98.448.000 

R E s u M o 
Ae~ltcrt Corr.ntea 185,167.000 Dospeooa Cor-rentes 1?4.17?~000 
R•o•ltChl d• CopifOl e?.4sa.ooo - Oespe:~-as de Copltol 00.448.000 
TotCII 272,625.000 . Total 2?2 62$-.mn . -
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ESTADO DO AIIAP.C. 

ORÇAMENTO PRÓPRIO- EXERCiCIO ~ 

( L.O ft• 43ZO/fii4.:0. ANEXO I!: I At:::llt,OC 

( R E c E I T A 

CÓDIGO • • , • c I , I c • c l ~~.o .. ,.,. CATEGORIA • fCet.!r.m:J, 

1000.00.00 AECQTAS COW1ENTE9 185.167.000 

1100.00.00 RECEITA TRIBJTI.AIA a.a.ooa 
1110.00.00. """""" e.m.CDl' 
1112.00.00 lltpo•t~ 11obr11 a Patrinl~o • • R~ """·""' 1112.05.00 r .. ,:~ to 11obni Propri•d6dtl de VeiCUloa Au~ 2!1Ó.ooo 

Irnpesto ltObr• Tnmt~~t1D.ÕV "'Ouu MorUa• • o.:.ça'o de S.. • OU.,! 
·, 

1112.07.00 ' tos 311.000 

1113.00.00 ~ost~ ~ • PrcQÇao • clnxlli!;io 8,IXIO,DIXJ 

1113.02,00 Imposta 11obn Ope~ÕI• Rt.blti_. • ~ IIIi ~ • 
&Dbr• Prnta;Õ.• di s.rvsÇ. • T,...,..,crte Int:.r..tec:tu.l • Intawu 
nieiplll • .,. CoJun1coçio . - 0.000.000 

1.300.00.00' AU:EITA PAml.IDfiAL 5.3SJ.OOO 

1310.00.00 REI:UF AS ItOBILIAiUHI ""·"" 1311.00.00 Alug~t. 

"'·""' 1312.00.00 ,., ..... .,tw lOO.tm 

13!1).00.00 QJCfN IEEITM PÃmnaaAll 5.3)3.000' 

tOTAL o c._ __ J 

ESTADO DO AUII.PA 

( 
( L•õ •' 4320184- ANEXO 21 i\ClB l.OC 

R E c E ·I T ) 
CCÚ)IGO • • • • c I , c •. c ' • W30CICIW~Ttl 10KTI 

CATEGCAI.L 
I t:cc:~:.:ua 

1em.OO.oo nttEIT A crz GDWIÇOS • 110.0::0 

18JO.D3.00 Serviço. cfcr, Tnnoporta "'·""' UCO.OJ.Ol Servlçoa chi 1,rer~~~parb!_ AOit!llll~ta lO.OID 

18:10.1:1.00 Sm"Viyos A!h!n1;.tr~~tlua8 lllO.tm 

1-.o:J,OO,DO 1'1W&"ER~A9 CMAENTEs 1'71,Cl'MkJJ 

1?2Q.DJ.oo 'IJWs:'rn~ IHTER~To\IB 11l..A27.000 

1?21.00.00 Trwtsr•,.;nc:as ds União 11l.Q?.DOO 

1721.01,00 hrticip~Ção 1111 R.::dU. ~ Un!io 171.427.000. 

1?21.01.01 Cotlrf'art. do Fundo de Jilll"Uciplção do. Estadoa • do Obtdto 
F•dlll"'ll 70,065,QXI 

1'#1.01.0C Trartal'..-âna:la do i,.po.t;cr llat.'e Rmlil lkt::ldo ,.. f'antee (AM:.l5 
·• lSB, do Conat1b.d.çio F.-.•1) !iti[I,(DJ. 

1'721.01,12 Cota-hr't. do &poato ...._ Proclttoe Indulltr~ - E~ 
~ de Pradt.rtoa Intill•trt.llr:Ná. 3l);OOQ 

172l.IJMD G.ttru T ...... .W.Ciu dii·UniEo 91,96.1,QJO 

TOTAL C) c J 
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E·S'JAOD DO AKAP.C 

ORÇAMENTO PRÔPRIO- EXERCÍCIO.:..!!!!!._ 

Ct.&i "" 4320/84-ANEXO!I At:et.OC c R E c E T A ) 
co'otc;o . .. • , • c ~ • ~RAt~o FCNTIE CATEGORt.t. 

t • c I I c ECC~.5":.:u;:.t 

l?Zl,Ol.l:J COtti-ftll!"te da contribuição da Balár1~a 199,000 

axn.oo.oo RECEITM OE CAP~TAL 81,450.QI) 

'22CXI.OO,OO IU.l.ENAÇ1(o OE 0015 ... 000 

221.0.00.00 n:t"'-'Çl<o OE "I"" ulvEip Ul.OOO 

2219,00,00 . Alillllflçíio d4l butroa &1!\11 u&n.h lO.a:n· 
2220.00.00 H..IENAÇ)Ib DE Bae l~B· m.ooo 
2229.00~ Al1111'15Ça'o ~ G.ltroa Bena IIaÔI.reia ·fO,OOCI 

2400.00,«) TfWG"OitNclAS OE CAPITAL B'7.3'JD.OOO 
2420.00,00 TJW6EJl~IAS INTrnOOJEFWAllõNTII!a 8?.390.()(]) 

2421,00.00 transrerEio.s d5 Unlio 87,398,QOJ 

2421,01.00 PIIU"tii:1PCIÇiiD na R.:e1tap.I.Jn1d . 87,398,QJO 

2421.01,01 COI:a-PI:If'ta do Fundo H Part~lo &to. E.t.doil • dD Diatrita , ...... , . B1.w.cm 
~l.Ol,:IJ Cota-Part. o.'eontritU:l;Go do~ 21!1.0» 

~ c 

L~E-OT==AOO O==OAMAP==~ ========~~~) ORÇAMENTO PRÓPRIO- EXe:RCICIO ..!!!!L- . 

,r,.,; e:• li5ZO/e•ls .t.õ-::C:XC~) Nc-ze I.OC c NATUREZA DA DC'.::OFESA ) --
co'br.o 

, 
c l' o .:.::.:s~cer~oc Er..~:~~ro 

C!.TC:G!lol~ • • p E c I , I c • E<::C!.6t!IC.t 

I 

,'],0.0.0.00 DrS'~ .DJARENTES l74.l'n.IX.O 
3,1.0.0.00 DESPESAS OE CI.GTEIO 156, i64.000 

3.1.1.0.00 P<SSOAL 114,199,000 

3.1.1.1.00 PES&lAL CIVIL 93,488.a:XJ 

3,1 •. 1.1,01 VENCÍJ.ENTOS E VN.ITAGEMI F"i:AAa i!o."m.ooo 
3,1,1.1,02 DihiiAS . ,831.000 
3,1,1,1.03 OJTAAS DESPESAS VM~VEIIS 2.~.000 

3,1.1.2.00 PESSO~ UIUTAA 6.912.COJ 
3.1.1,2.01 vm:::n.enos E vmrAC»S FD.Ip 15.,646.000 

3.1.1.2.02 OiftAIAS 410.~· 

3,1.1.2.03 OUTRAS DESPESAS VAA~IJEIS 850.000 

3,1.1,3,00 OERIGAÇOé:s PAl"fi(WAIS 13, ?.ii9,DJO 

3,1.2.0.00 M'ITEDW.. OE: CQ&II.O UJ.seo.ooo J 
3,1.3.0.00 sm.ttçm OE TERCEIOOS E ENCMOOI ........ 000 l 

TOTAL [) c 



5358 Qu~rta-feira 4 _Dft.Rl()_DO.ÇQNGR,ESSO NAQONAL (Seçi\o II) . 0u~ubr!' de 1989 

EIITADO DO AIIAP~ 
ORÇAMENTO P,RÓPRIO- EXERCÍCIO Jrl!l...... 

....,..._ 
lt.•i .-;• .çno1e1- .t~:nca 21 Ct!l I.OC 

L. NATU~EZA DA. DESPESA _) 
c.ri'rdiO r • • p • c I , I c • c 1 o ~$1:Cr3tW::Sr··~ EU!!~t':'O 

c.:.Tc:Gt'l~~ 
f.:~r.OciCA 

' 3,1.3.1.00 Aaul~ DE Sf:RVIÇOS PESSQAI8 IIJO:oo:J 

3,1,3 .. 2.00 MAOS SERVIÇOS E~ 22. i05,DXJ 

DIVERS'IS DEiiPE:SAS DE cuh'EIO ' 3,1,9.0,00 oo •. ooo 
3.1.9,2,00 DESPESAS OE ~~~OS ~ERIIHll 00.000 

~ 3.2.0.0.00 TFIAASFDibJciAs OJRRENTES 17.423."'!:. 
TIWISF'ERtNclAS lNT~AI8 -3.2."1.0.00 l.fO'J.(IOO . 

3,2,1,1,00 TftAN:!FER~CIAS DPERACICNAI8 1.8JO.OOO 

3,2.1.1.01 PESSOAL E &x:AA005 SO:IAIB 000.000 
3,2,1,1,02 Cli1'RAS OESPES'.S aRFI9rrES . «JJ,QJO 

li< 3,2,2.0,00 TRANSFEFlbJCIAS INTER~Am :m.mo 
3,2.2.3.00 ~soERrNCIAS A WUC~PI09 :m.ooo I' 
3,2,2,3,04 TfW.IS'ERtrfc:IAS CXlRietfEB A ~ 300,000 ~ 3.2,!5,0,00 l'RANSFERrNclAs A PEB9JM u,,.,,ooo I 
3.2.5.1.00 ''""""" ?,sm.~l 
3,2,5,2,00 PENSIONISTAS 356.0CIJ 

TOTAL o c ) 

00 AIIAP~ 
ORCAMENTO PRÓPRIO- EXERCÍCIO ..!!!L. 

c NATUREZA -
cohr.o • • • E c I , I c • c l o 'f"""=·~( e:t. .. ""'l-ITO X C!.TEG:OiUl ) ... ~~· [,:C~I!ICJ. 

3.2.5,3.00 ~~,.t.Mfl.IA .... coo 
3,2,5.4.00 APOIO FINAralRO A ESTLDm~ 30000.000 

3.2.5.9.00 DlJTAAS TAAis:"ERtNcrAS A PESS:lAs 31,000 

3.2.B.D.m ENC'.AAG(]S DA !l1viOA INTEJWA 1.431.{)]1) 

3,2,15.1._00 ..u!OS DA ÓfviOA COITFIATJIOA 593.000 

3.2.6.2.00 CIJTF()9 ENCAROJS DA O~IDA c:rnMTIO\ .,.,000 

3.2.8.0.00 a:rmuançCES PARA~ 00 PATR%1tlNm DO llflJWID(R fldac rn P'ISEP' 2,032,DOO 

3.2.!1,1.00. S€HTENÇAS ..l.CICiftRIAS !11,000 

3.2.9,2.00 DESPESAS DE EXD"C~CIDB Nll~ 20.000 

.c.o.a.o.oo OESPESA5 DE CAPITAL 98.418.DOIJ 

4.l.o.o.m D'IIIESTIJ.e4TOS . ~.tr.55.DOO l 
<11.1.1.0.00 OB'VoS E IN5TAl.AÇCJEs a:J,Z!D,OOO 

4.1.2.0.00 (QJIPAI.ENTOS E Wl TEIUAL PEIUIW3fi'E 30,615.001 

4.1.4.0~0J COOSTITUIÇXIJ OU Aui.€NlD tXI Co*PITAL Dr Of!Rf!IM. :INUITRJAIIi 00 ~ 
~~::L C,l,Sl,O,DJ DIVERIDS INIIESTnf:NT08 "'· 

'TOTAL [) ('---i 
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c:=~-·=···=··=··=···=·~========~~~~~J ORÇAMENTO PRÓPRIO- EXERCÍCIO ..!2!R._ . 

lt.•Jr.• O:ZOIIH-.t:t:!XCtl Hcz!:I.OC c NATUREZA. OA CJC'SPé:SA o==J -
CÓr&IJO • • p Í! c I , I c • c l o !i::SC.:leJW.::XOC EUf!ENTO e:.UG~iU.l ) 

E~c~.a~::eJ. -
4.1,9,2,00 OESPE5-'S DE D:mt;~CIOS ANT~IQ'IES !D.OOO \; 

4,3.0.0.00 T~ba"AS DE: WITAL '1,39'l,DCD 

4,3,1.0.00 TJWEFERtJ.ICioloS INT~~TAI& <100.000 ;--: c.3.1.1.t;VJ AUXÍUOS PAAA DESPES'-5 OE: CN"tt'.-L <100.000 

4,3,1.1.01 AIJ.dUOS PAAA IMIESTilOfl"DS cn.ooO 
4,3,1,3,00 CCMRlaJiçtiEs A FUOJS "·""' 
... 3.2.0,00 TEWa"ERrM:IAS INTEFIGOVEfiWIENTAI5 3,?5J,OIXJ 

4,3,2.3.00 TfW/9"ERtNCIAS A LI.NICP'IOS 3.7!JJ.OOO 
( 

4,3,2,3,01 AuXfUOS PMA INVESTIIIEHTOS 3.~.000 I 
4,3,5.0~00 IJ.ORTI~ DA D1viOo\ INT~ 3,235,DQO ' I 
4,3,5.1,00 NDrrrzN;Xo DA D~ o::tfrR.\TIQ.\ :i.ZJG,DOO 

&klcap&...Na, 22 ct. ..t.bnl .... 1.9111!1 

.. 

TOTAL o ( 272.025.000) 

ESTADO 00 AMAP~ 

fL•I 11t 4320/64- ANEXO 6) NCzl-1,00 

) ( PROGRAMA DE· TRABALHO 

c ..... ,. ESPECIFICAÇÃO Pnj11u. Ati~í,tlllu l1UI 

' . 
02040142.4?4 ASSISTê.lciA. JLOICihiiA 800.000 800.000 \ 
O:JJ":õ!l212,469 IDJAIH'IsTRAÇ.I:o DO EST AIXJ 135.439.000 l35,439,COO 

OOQIU251,337 amTA~ E' MW>TJJ;::ta DE I~EI9 ~SXJ.OOO 3.500.000 ~ 
< 

DJOBOJJ2,027 AJJ:JRTIZAÇJib E ENr;:AAOOS OE FINAN::INENTO 4.66?.000 4,657.~ 
' ' 0::09Cl24li,020 SISTEWI OE DFami;Trc\ 1 

2,lOO.QlO 2.100.000 

C3J510402.009' CClOAOENAÇhJ 00 Pi..NJE.JA11ENTD 1,200.000 l.3XI.oào 

C40B0l51, 79:1 PNlTICIPAÇ1o DO OOVEFNO 00 ESTAm to CN'lTAL DA aliJfABA "'·""' 5?.000 

041::0662,465 ASSISTêci.a. T~CNI'CA E EXT~ f!l.ML EU ~ DE RIFI:N\ ~ 000.000 eoo.ooo 
04140a:l2,4EIS I.WIUTWj1Io 00 !>flOO ~ID 3.000.000 

> 
3.000.000 

041!!3002. ?16 DESENVOLVI~TO 00 SE'IlFI AGllP~D 4,000.000 4.000.000 

04181112,467 ASSISTOOIA. NJ PACOUTO!\ fiUW.. l,OJJ.cPo 1.000..000 

06X102l2,46J JWAJTENÇJI:o DOS SERVIÇOS DE SEIJ..fWÇA l'la.:IcA , 3.990.000" 3.990.000 -
0~1812. 4'X1 APOm FINAraiFO A ILNIC~PIOS 4.0!(1.000 4,09l,Oll 

07400311.2!:0 N'OIO A PAOJEJOS OE DESENVOLVI&ENTO REClaW.. 9.DJO.IJJO 9.coo.oao 
D8421Sill.329 OEWNa..Vnaao DQ ENSIMJ DE PAII.IEIAD GRAU l7.1l!li.OOO 17. ?15.000 

..... 
{ ) 
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EBTADd DO ANAP.C. 
O~CÀMEf'lTO f'RO·P~IO- EXERC(CIO 1990 

( 
(L•I nJ 4320.16<4- ANEXO 6) NC!I-1,00 

) PROGRAMA DE TRABAL.HO 

Ct"tlt• ESPECIFICAÇÃO Pr•i•t••· Atiti4du Ttt.J 

ot342188l,l:D ~ E I.WI1TDÇI(o to ENS:UO 0.:: PAII.IEIRO GRAU 12. !505. o;xJ 12.505,00) 

09431001.3:10 OESEMICJl.VIMENro oo ENS.INJ DE GEGI..NOO ov.u 9.SOJ.ooo 9.900.000 

08431682,1.31 ~ E LWIUT~ Ç0 ENSINO DE 5EaNll CJWJ ?.OOJ.OJO ?.000.000 

09510351, 7S2 PAATICIPI.Çll'lJ 00 00\lm«J ~M:O NO CAPITAL Do\ Cf'A 157.000. 5?.000 

o9512681,336 IUPLI~ DA fiE'Dt DE OISTAIBuiçtl'o DE ENEFiaiA a.tnucl. 3,~000 
··~·~ l0573Ui1,334 EMAOICAÇJI'o CE FAVa.AS .1.300:Çoo l.XlO.OOO 

IDS8l231.255 OESruJOLVII.ENTO OE AAEHJ lREWN 2.ooo.o:ho 2.0::0.000 

111523463.024 N>OIO AO OESENVOLVIMENTQ Ir«llSTRIAl. 1.000.000 1.000.000 

li633541,025 N'OIO NJ OESENVOI..VIUENTO aJ,IEPICIAL ooo.ooo ' tnl.OOO 

116531531,029 OE::SONtt.VIUENTO TlfUSTim 00 ~~ ' 800.000 IW.OCO 

131542Bl.339 DESENVOLVIJ.ENTO Ql SET~ BAú:Je: 5.000.000 15.000.000 

13?S42e2,<1&1 ~.WUTEM1D 00 SfTCft ~ 9.DSJ.mo 9,(l!i],(l]Q 

131Glll4,06!5 tooTAIElJiç.'D Nl FlHXl DE FINMICINIENTO PIM ~ t: tiumt 00 EBTAID m 
AJ.W>A 0.000 o.ooo 

l:rxm51. 79l ~NlTICIPAÇ1.o DO QJIIEJ'tO 00 ESTAm I«J CinTAI. DI\ ct.m\ !1.?,000 5?.000 

-
( ) 

( ORCAI\IENTO PROPRIO- EXfõRC(CIO ,.,. ) 
NCZI-1.00 

( PROGRAMA DE TRABAL.HO ) 
C1'1llt1 ESPECIFICAÇÃO Pnitlu. AtPi4ct .. Ttttl 

13?64472,472 w.NUTENÇXo 00 BISTa.. OE ABASTECIJ.ENTO DE (lwA DE ~.C. 2.000.l?JO 2.rm.ooo 
13161481 • .133 I~TAÇJI:o D€' GISTEW.S lllEWm DE ~ 4.000.000 4.000.000 
13774551 • .335 FfiES~,I.ÇICo E" COfTAlt.E 00 '_'EIO AlllttNTE r«J N/,AP~ IIJO.OOJ IW.OOO 

1SBl4662.4SIS ASSISTêii:::IA E flfOOÇ.ka ~ 3,000 a:n ··=-~ 
15844942.012 mmUMç){o PMA F~ D1J; PATRI~m DO GERVIIXJI ,~ - PNJEP 2.032.000 2.o32.1XKJ 

l6BBSJ8~.~ DESENVOLVIIENTO DA ~ ~ JO,a:Jti,OOO 10.ooo.poo 
1S8853S2.4?3 aNiERVAÇ14 DE A:1tYIAS &.000.000 5.000.000 
.1690!6Sl.471 N'OIO A l!lPERIHTDII:tNclA O€ ~ fX! ~ 2,0CO,OCIJ 2.000.000 

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

J 



COCIGO 

•• , 
E 

CODIGO 

.. •• , .. 

DEMONSTRAnVO DA .I>ESPESA POR FONTE DE RECURSOS 

ESPECIFICAÇÃO 

COTA .. Mn: DO ,UfjCO Olf "AR'I'IC!PIIoçlcl OOS &ST.u:KIS 
COTA JOAIIITI: C.t COHTRietJIÇ~ DO s.t.L.lRIO•ICU~çJ:O 
IIIICURSCI .. DIIIIT.UCNTI; oUIRE~COIJ 

'fOTAL 

TESOURO 

113.271.000 
2115.000 

!1.800.000 

....... ooo 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 

. 

O. FONTES 

ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOAOES 

III:CUitSOS DAOINAIUOS 
CXITA J'.u!TE DO I'Ut.IDO 01" PART!CJPOlçlQ DOS ftTADOS 
COTA JIAI'ITI[ OA CONTRIIIUiçiQ DO ,._I,..UUO·IClJCAÇlo 
lliQRSII'S DIRI!T»S.NTE IJU:l;:CAtJAOOIJ 

153.271.000 
21!11.000 

II,ISOQ,OOO 

!tl.fi113-000 
101.177.000 

·~-000 
•• 11100.000 

{•} IHCUJSI\11 AISIRVA DE IXIHTUIIZNCIA 

CODIGO 

.. 
•• , .. 

DEMONSTRAnVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 

ESPECIFICAÇÃO ORCINARJOS VINCULADOS 

IIICUIUOI OADINAJIIOS 
COTA P.u!TI: DO -,UNDO- CE ".t.JITICIPAÇÃO DOS ESTADOS 
Q:ITA J'AI'ITE C.t CONTRUIUI CiO CO SAI.AA IO•I!IJJCAÇiO 
AICIJIIIIOil OlAETAMENTI ARRICAOACOS 

TUTAL ., .• 83.01?0 

DEMONSTRAnvO DA DESPESÁ POR FONTE DE RECURSOS 

11111.::rq.ooo 
41'1,000 

111,000-000 

Quarta-feira 4 5361 

M:% • 1,00 

TOTAL 

A,S?!.OOO 
:IUI.OOO 

1!1.800_.000 

...... ooo 

llC% • 1,00 

TOTAL 

fll,f1153.000 
11118.2 .. 11.000 

•• 41.000 
111,000.000 

a7.z,e.u.ooo 

IICZ , 1,00 

TOTAL 

!tl.fll!i3.000 
te.a.u;,ooo 

., .. ,OQQ 

us.ooo.ooo 

272.1521!1.000 

IIIC%. 1,00 

RECURSOS DO TESOURO 

CODIGO 

.. 
•• 
" .. 

ESPECIFICAÇÃO 

IIIE'CIJIIIOS OI'IDINAitJOS 
COTA llolliiTE DO FUNDO DE PolliiTJC!PAç.lO CXI$ ESToi.CXIS 
COTA lloi.RTE DA CON'J'IHINtr;:JO DO SALoi.RJO•EWCAr;:kl 
IIII!.CI.Jiõi~S OI"II'J'AMENTI AA"ECA!l.lOOS 

TOTAL 

PROJETOS ATIVIDADES 

-.:1.271.000 
- 21!1.000 
•• '1100.000 

1$8,!:1SIII.OOO 

111.1153.000 
10t.tl77.000 

lltSII.OOO 
lõi.IIOO.OOO 

:03.111311.000 

TOTAL 

III .11113.000 
Hl11'.2•s.ooo 

., ... 000 
1'11.000.000 

272.~.000. 
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Kl' 1,00 

I'IIDGRAMA DE TRABALHD DD GOVERNO - DES"ESA PCik FUNÇ(!ES. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

lllaJnO& Cll TOCAS AS I'OftTI:S 

CDDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO O. FONTES TOTAL 

•• ..rJDICI.UIIA ....... ....... .. IIIIOCQ.o .UOICI.utiO ....... ... .... ... DI"I'I:M DO INTDSS'll ,.._.LICO MO l"'llaassct ..VOICIAIUO ....... ... .... .. AGMINIST~tAiOXo 1: I'UfrtE-IITO IA •• IOS.OOO .... ~~a.ooo 

" U.JIU:nJIIAçlo , ..... ooo , ..... 000 ... ACNUUSTitAGia IIDIAt. lft.QS.OOO 1:10.420.000 ... II:IJI'JCAG(Ih JIWI.J~s !1 • .00.000 :l,fQO,OOO .. Aa41NiantAçiO .. INANCI'III'A .... 7,000 4.M7.000 

., IJIYIQA INTPN4 .... 7.000 • .... 7.000 .. I'U.,J»#CI'n'O QO'i.,:I~IC'I'AL •. ~.000 s.,ao.ooo 

••• IM'OI'Mo'TICA •• 100.000 a.too.ooo ... ~~NTII 1: ~~MToloçlo 1,1100_,000 1 .aoo.ooo .. .-_IOJLTUU ••• 01'.000 a.ao.ooo .. A!lii!IIUSTitAi;JO I'JNII,PIICl[IA'A ....... ....... ... l'.ut:I'IC11'11o;lo =:ICII:TAJI:IA 87,000 ....... .. IMCMIZAçlo ACI'lAIUA ....... loo .... ... IIIII'DAM!l~AIIIA ....... ... .... 
" ~çlo VIIGI'lTAL 2,000.000 :~.OOG:ooo ... ..,.,.a E N.~tJU s.ooo.ooo :1 • .000.000 

•• ~r;lo Altii!CAL 4.000.000 ... ooo.ooo ... DI"UIWDI.VIKfiiTII ANlMll. •. ooo.ooo . ... 000.000 .. JII'CM3çla 11 IUTCfll. AIMAL I ,000.000 1,000.000 ... ur:asao ltUJI:At. 1,000.000 t.ooo.ooo .. IXJfDA IIIAClDNAL I st-AJI!;A ~LICA lJ,IMIO,OOO :s.-.o.ooo 

,. ~GII~LICA 3,etl0.000 ::I.NO.OOO ... ACMINIS1lii'AÇJQ a8W. s.no.ooo S.NO.OCIO 

OT ~dJIYOLY!JIIINTO I'UE(liOJIAL IS,l>SO.OOO t3.0d0.ooo .. ~-;to A CAR00 DI hTADin E IIIJJI'ICIII'IOII .,01SO.OOO •.altO.ooo 

••• 'I1U.NSf'PtDCIU III'UU•NC~IAAS A li:JIITAOCIS E KJNICIII'IOS •. oso.ooo ..OM.OOO .. ~AMU INTI~AI:lQS •.ooo:ooa •. ooo.ooo ... AUIST:I:NCIA III'INANCI!IIU. •• ~.000 ..ooo.ooo . 
~ m.tCA;Ia 1: Clll. ~ .. 7.1ZCI.OOO .. 7.130.~ .. J:NSINO 1:. "ll'II!:_JJICI IIIIIAU 3G.#2CI.aoo 30.:raa.ooo ... IIISINCJ QQJI.~ so.na.ooo :10.2:lo.ooa .. lM::IIIIIO C1: MIIUM:Xl IIIIIAU 11.!100.000 , •• !ICICI.OOO ... I:QINO ·~I.Mt ll.tCICI.OOO I ... !ICICI.OOO .. J:NCitQIA 1: ltltu:lacll MIMIRAl:J :I.Qtl7.000 S.OCI7.0CICI .. J:MIAGIA a~'nUCII :I,(HS"T,OOO :J.OW1.000 

,,. l'.utTI.CIIl'A~ a:;JC,II:TMIA ,, ... ....... ... Dlltllllllll.llçla D1E INOIIUA lf:.nltleA 3.000.CIOCI s.oao.ooo .. MoWITA;lo I ~ANI.C 3.:100.000 's.:ICJO.OOO 

07 HAIIITAçlo l,:fCICI,OOO 1.:100.000 ... lfAIIITAi:&S LNAHAS 1.300.000 1 .300.000 .. ..-... u~ a.ooo.aoo~ a.ooo.ooo 
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lltCZ, I,CIG 

PROGRAMA DE TRAIIAUID DO GOVER~O - DESPESA POR FUNÇCIES. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

llla..aciS cC TODAS -'!IS '0W'ftS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO O. FONTES TOTAL 

... _,LA,.J.-IIIEI'OU UAUIMCI 1:.000.000 11.000.000 

" UCUS'niiA, COJ!miCID I IPII'IÇOS :1.100.000 z.úo.ooo .. IJa,I&TIIIIA 1 .aoo.ooo 1 .ooo.ooo ... _..., 
lllla.J:I.TIUAI., 1.000.000 1.000.000 .. c:o~~CtCID ... .... ... .... ... ~~ IHTCRPIA DO COI4RCUI ....... 000.000 .. _,_ 

....,.. ....... ... ~çlo DO '1\JRI...:I ....... ... .... 
" iiAuc:c I aMIUMINTO ao.•l:t.ooo :10 •• 1:1.000 

,.. 
"""" 1•1.011.0.000 , ... 0110.000 ... AUIIITEJrleUo IC:DICA I UIUTIJUJo U-.01110.000 ••• ~.000 ,. .... .....,. ..ou.ooo •. ou.ooo .. , ASSISTaNCIA l"li, .. NC.UIA ..... . .... ... "ARTICIPAçlo !IOCIITARIA ~ .... .,, ... 

,., UASTICIMENTCI O'AQJA :t.ooo.ooo a.ooo.ooo ... SAN.,oN:NTO ~AI, •. ooo.ooo ... 000.000 

,., ~TI~ AO MEJO•-liNTI! ....... ....... ... JXIL'I'SA COICTJ!tA A IRQ~Q -- ....... ,. .... IS'IWMC!ol I ~EVID€NCU. 11.031:.000 ..032.000 

., .USIS'ftHCIA a.ooo.ooo 3.000.000 ... AS&l&TCNCIA SOCIAl. lõiRAL s.ooo.ooo 3.000.000 .. ~AMA. 01 11'-i;Xo lXI PA'miMDNID lXI UJ;lVI~ Pl.ai,ICQ :1.032.000 a.o:a.ooo ... I'RI:lHMNCU. SOCIAL AO SVIVICO!t -LICO a.o:Ja.ooo a.ou.ooo 
' ,. ntAICSPCIRTI 17,000.000 17.000.000 .. ~TI: IIOCOVJAJtiO 11!1.000.000 tiS,ooo.ooo 

·~ CONUIIVA~ IX AODOVIAS 10,000.000 tr;;.ooo.ooo 

~ TIUJIIP'OIITI: Ht-DRO\'rai!IO z.ooo.ooo :1.000.000 ... HAVlt;OS 01 TIU.NSPOI'ITi 'WYIAL E ~CUSTRri :z.ooo.ooo z.ooo.ooo 

TOTAL- 272.~.01115 27:Z.UII.OOO 

'"' '·" 
PROGRAMA DE TRABAUIO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇÕES~ PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

ltECURsOS 01 ~S AS ,OiffES 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

.. .UOICIARlA ... .... -.... .. NOC:Ii::JSO .IUOICIARIO ... .... -.... ... OE'ri:U. 00 INTI!lESSIE PU8LICD NO I'ROCiiS:SO J.JOICURIO aoo.ooo -·-., A'CIJolllltiSntA;l:O E PLANI!.IAMEPml 3.1100.000 143 ... 06.000 1"G.ir06.000 

... UII411USTIU~ :i.IOo.ooo l:xõ ... :Jii.ODO 13& •• :18.000 ... aDMIItiSTAAçlo GEltAL IH.•3511.000 tss.•so.ooo ... .Ól' ICAçliU PUIIIL ICAS 3 • .00.000 3.1100.000 
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NC%. 1,00 

PROGRAMA DE TRAISAI.HD DO GOVERNO - IÍESPESA POR l'UNç0ES. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

MIDIICIS 011 TODAS AS f'ONTIS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

.. AOfoiiiNI:tn!Açlo JI'UCANCII'UtA ••• 7,000 .. ,..,..000 ... DtlriOA INTERNA' .... 7,000 ,f,,M7.QOO 

~ ~~.JAM!l~ UOVUIN .... NT.r.t. ,-.300.000 :II,SOQ,OOO ... INIIORNA'I"ICA 11:.100,000 2,10().000 ... l'l..Ufi.IAI«rml I: CIII~NT~O l,aoct.OOO I .200.000 .. AGI!IICIJL TUitA n.ooo •.aoo.ooo •·•e1.ooo 

,. AZ!JoiJNIS"mA;lo "IN.I.NCIIRA ,,..., .,,.,. ... 'Nn'ICII"Ar;lo IICICIIITAAU 07.000 ,,..., 

" OlliUINIU!;Jo Ata.u:IU, .... .,. .... .,. ... IUI'~~MlA .... .,. .... .,. .. toACOJeJo VEIXTAL ~.ooo.ooo 3.000.000 ... ID'IiNTI$ 11 KJDAS 3.000.000 :s..ooo.ooo 

" ~CUr;lo ANIMAL .4.000.000 ~.ooo.ooo ... MSINY!n.IHI'ENTO AIUPoiAI. a.ooo.ooo _a.ooo.ooo .. ~çlo I I~TENalO AIJRAL 1.000.000 1.00(1.000 

'" axTDisiO AI.RAL 1.000.000 1.000.000 .. OIJ"I[:Jio N.I.C"ION4L I SSI1!AIINÇA -l.tCA :t.no.ooo 3.1'00.000 

" IU!CI,IIU.NÇA ~Llt:.\ '·""·000 3.HO.OOO 

'" AD'IIINIS'!'If~ CIDIAL :~.no.ooo 3.VIIO.OOO 

" DIEHNVOLVIIOI'!NTO R!'IUONA\. •• 000.000 A,OISQ.OOO 1.1.0110.000 .. ~Oall'-~ A CAAc;o QIE II:STAOOS IE MJNIC1"1011 A.otiO.OOO A.O!JQ.OOO 

'" ll'IAHSI'lld:NCU,S ~INJINC!:IRA$" ESTADOS 11 -ICI"IOS A.otJO,OOO •• 1)8().000 .. ~-~ INn~AIXIS ' •. ooo.ooo •. ooo.ooo 

'" AI.SI:ITIMCIA I' IN,.NCII~A •• 000.000 ..ooo.ooo .. tlt~JC4~0 11 CIJ1.~" 27 •• 1!1.000 1 •• 1SC111J.OOO •7.12(1,000 .. IIISINCI 01 ~IJCUIO GRAU 17,7te.ooo UI .11011 , 000 :KI • .:e:ao.ooo 
, .. IIJIISUfO ltllZU1..r.R t7.,.1111.000 t:z.eoe.ooo 30.z.:eo.OQO .. INSIM:I O!i: :IIIGUHOQ QllAU • .. fl!O.OOO 7.000.000 HS,.OO.OOO 

>H~ IIHSINO IIIIECU~,tJ:I ·~HD,ooo .. '1.000.000 16.000.000 .. INIROlA I[ AIClJ'I=oS MINIJRAIS 3.0117.000 ' - 3.0117.000 

" IHDIOIA l~l!'miCA $,057.000 S.OIS7.000 ... I'AIIITICII'Açlo :SOCI11'AIHA 157,000 S7.000 

•a DIIITIU~I~D OE I"NIPIQU IL'EntiCA 3.000.000 3.000.000 

" H,l.lllTAçlo I t.RIIANI3MO 3.:100,1)00 $.300.000 

" HMlT~ I . :100 ,(100 '.:r.oo,ooo 

"' HUITA"'IP ~.~UfANAS 1.:100.000 1.3QO,o0o .. UIWANI:II«< z.ooo.ooo R.ooo.ooo ,, ~NI.AM!NTO URBANO a.'ooo.ooo :1.000.000 

" IHIX/STRJA, ~Reli) C SIRVlÇCI$ :1,11100.000 11.1100.000 .. UIOUSTIIiiU 1,000.000 1.000.000 ... .....,,.. IN!X.ISTIUAL 1.,000,000 1.000,000 .. COI'CffCID ooo.ooo .... .,. ... ....,,.. INTIIIIHA DO COMiRC:IQ ,1100.000 000.000 .. -·- .•oo.ooo .... .,. ... ~;lo DO TURJ~ aoo.ooo .... .,. 
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ICt , 1,00 

PROGRAMA DE TRABALHO DO QIIVERIIIO - DESPESA POR FUNç!iES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

aa.Jit80S DI ~s AS "OtiTaS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO Plj()JETOS ATIVIDADES TOTAl. 

" 'l.lot.DI.....,..HTQ S,M7,000 11.~.- &O,SI3,000 

,. ..... a.ooo.ooo S,OGO,GOQ t•.oeo.ooo ... AAISTPICU, ,_DlC.. • .,..1TAJIIA a.ooo.ooa a.oso.ooo ••. ooo.ooo ,. ..,._,, •• Ofl,OOO :t.OCMI.OOO s.oa.ooo ... AUIISTINCU. ll'l~NCIUtA •• ocio ' •• ooo 

'" "MTlCII"Ar;lo SIICIIn'.UIIA ,,..., ..,,.,. 
,., MUniCI,.NTO D'ACIUA a.ooo.ooo a.ooo.ooo ... SANI: ..... NTO IXAAL. •• 000.000 ... ooo.ooo 

., IIJROTI:çlo AQ .. ICI•MIOIINTI: "'·"' 000.000 ... DPIU. C:ONlRA A POsiC -·- -·-.. AAJSTENCU. I l'fi:IIVlE*NClA ..03:1.000 a.ou.ooo ., AaSIITINCIA 3.000.000 3.000.000 ... ASSISTI:HCI4 IOCU.L U!UL 3.000.000 3.000.000 .. ~II'WIIIo DI ~~lo DO I"A'ni:IPIGNIO DO UAVIOOR ,._.LICQ a.a:s::t.ooo a.ou.ooo ... NEVII»NCIA =ctAL AO BRVUXIR ~L.ICXI a.a:a.ooo :I:.CI3:1:.000 

" 
__ , 

10,000.000 "1.000.000 17,000.000 .. TIUIIIU'OIITI: ltOOOVIAIIIIO 10,000.000 lilõ.OGO.OOO 111.000.000 .,. COJI:IUIVAçXcl M AOCDV IAS 10.000.000 11.000.000 ts.ooo.ooo 
~ 'nUoli»>OIITI HIDROVIAI'IICI a.ooo.ooo a.ooo.ooo ... UIIYlp:JS IX TlUNSPCIIITI "WVUL I: UCU3nt' a.ooo.ooo z.ooo.ooo 

TIITAI. U.ti.G,OOO 203.1130.000 ::I'JI.IUti.OOO 

"" l',OO 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

.. .&JOICIIJUA .. MOCis= oKIDICIAJIIO ... lX'IaA DO INTliRESSE ~LU:XI NO Jlll012a:!IÕ .AJDJCIMIO .. ACMINISTRAçlo I P~llli.J.lMENTO 

" AOW!IIIfi:JT!U~O 

"' ACM'INIIITAA.;Io ~:aRAI. ... ICIJJ'ICA;t!U I'UCIL ICAS .. AOIIINJIITRA~O l"lNAfiiCEIRA ... DIVIDA JNTIRNA .. PI,AIC..WCNTO DOVERit ..... NTAL ... IMI"OI*ATI~ ... PLAHE-IITO E OAÇoUo'IENTA;IO .. Aljii:JCULTUIIA .. AtMINISTRI'oçlo FINAIICEJAA 

"' PNITICIPAçlo SOClaTMIA 

ORDINARIOS VINCULADOS 

!IO.MS.OOO 

!10,10!:1.000 

~ .... 
.. .... 

100.000 

~0.000 

.oo.ooo 

"'·"' 
1115 •• 71 .ooo 

47.11!li<I.OOO 

44.454.000 

:I.SOO.OOO 

4.a?.OOO 

... 07.000 

:l.:t!JO.OOO 

:t.100.000 

f,UIO,OOO 

•• 71J7,000 

157.000 

117.000 

TOTAl. 

aoo.ooo 

"'·"' 
000.000 

, ... ~.000 

,:JII,II:JII.OOO 

t:nl.<ll:tlii.OOO 

:11.1500.000 

..... 7.000 

• .... 7.001) 

:11.300.000 

:t.1oo.ooo 

1,200.000 

• •• IJ7 .ooo 

""·"' 
117.000 
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v v ... .... 
PROGRAMA DE TRABALHO DD GOVERNO DESPESA POR FUNçliES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

IQCI.IAIDS 00 TI:SQ.aO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO OROJNARIOS VINCULADOS TOTAL 

•• ClltGNIIZA!ôlo AQRAJliA -·- ....-... !IPC.. II~NHA -·- ....... .. MODJ~ YEQIETAL :1.000.000 :a.oao.ooo ... ......riS E IIIUOAS a.ooo.ooo a.ooo.ooo 

•• .. IIIKHIU~ AIIIINJIL 100.000 s . .oo.ooo 4.000.000 ... C.SIN'JOLVI ... r.ITO ,umw .. 100.000 31.~.000 4.000.000 

•• ~~ E .ltTII($lo IUIAL 1.000.000 1.000,000 

111' •xT'I:rrnlto -•L I ,OQO,OOO 1.000.000 

•• PXJI'CU. IIIACIOIIAL C UGIJI!tAN~ ~LI~ 1!10.000 s.aoo.ooo 3.-.000 .. --AN;A ~LICA 1110.000 s.aoo.OQO :a.no.ooo ... oUIIIIII1Sl1t4~ OI'IUL 1110.000 s.aoo.ooo 3.1t1M).QOO 

OT DIUNVOLVI ... HTU IIIIIIIION"L t:t.OGO.OOO 13.080.000 .. ~"""~ A CMIXI IX DTACCIS E MJNICI~ICIS 4.0ti0.QOO 4.0110.000 ... 'nll.l.ldi'EIIINCIAS I'IN.I.NCIUA.f.s A ES'I'olOO$ I: -ICI.-1011 4.otiO.OOO 4.0tl0.000 .. MOGIR.UV.S IIJTI:!õll.ico:J ..000.000 •.ooo.ooo .,, AUIS"I'IIICIA II'INo!,N~UtA •• 000.000 •• 000.000 .. ECLICAçlo 1E CULTt.llh\ .... - .. •• 1100.000 47.tzo.ooo .. •niNa 1:11 "''.:uto GlltoW .... - H.'IOO.OOO - 30~.1!00 ... KniiW:IIIIQULM ....... .tii.IIQO,OOO 30 • :no. 000 .. IEiniJMI Ell SIC:UNDO ~AU , •••• 000 , •• 1100.000 ... pSIJII;I lllll!auLAIII , •• DOO.OOO , •• 1100.000 .. l!dRCUA ll IIIICIJRSQ$ MIHCJI:AlS 3.on.ooo 3.01117.~ 

•• lldfiCIA IU:TJtiCI< 3.087.000 :I.H7.000 

GK ,_MTICl .. Ar;:lo ~IITAitlA !17.000 n.ooo - !USTIUIUlr;:lo 131: llNIRC:IA ll.llTIIIQ 3.000.000 3.000.000 

•• HMJTA;lo I tNAIIIttM:I 3.XIO.OOO :1.300.000 

n MMITAçkl 1 .XIO.OOO I.XIO.OOO ,.. HMITA~IS UIIIIAPfAS 1,:100.000 I.XIO.OOO .. .....,.,..., a.ooo.ooo. 2.000.000 .... "LAMI.WCICTO U.ANCI 2.000.000 .11.000.000 .. INCUS,.IA, C0141RCIO ~ ~VIÇOS 2 • .oo.ooCi ::lt.-.000 .. INOIJS'ntiA 1.000.000 '.000.000 ... ......... UIW3TIUAL 1 .000.000 1.000.000 .. ~CIO -.... 100.000 ... _,.. 
INTIPIMA DO CIJM!;tiCIO -·- 100.000 .. .,.,..., -.... 100.000 ... ~Çia CO 'TI.IU.cl ....- -·-.. :1AUC11E ll UPfi...,.HTO ... .... :10.71:1.000 :IO.tii:I.OOO 

TO ...... ....... I:I.IISO.OOO , .. ,OIJG,OOO ... A:DIITINCIA JCOIQ I IANITAIUA ... .... l:lt.IISO.OOO .... 0150.000 

TO ~~ 1.013.000 1.0153.000 .,. ~ISTIIIICt .. II"IW .. PICI!IIIA ..... . .... 
••• HIIITICI,_A~ XICIETARtA ..,, ... 117.000 

'" MAITWCIMEMTO D•ilQJA a.ooo.ooo 1.000.000 ... SNII.ci'ITU 051UoL ...000.000 ... ooo.ooo 
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MCZ ,-1,00 

PROGRAMA ÔE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUN~ES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

COOIGO 

, ... 
•• 

•• ... .. ... 
•• .. ... .. ... 

ESPECIFICAÇÃO 

~TiçXc:l AD .. 10-.vo-.JIMTI: 

Cla~IU CONTRA A DO!Jlo 

A&SISTINCIA I "'IVIDI'NCJA 

AUISTDICIA 

AUISTUICIA :IDCIAL. QSlAt. 

HIOMAMII 11;& llGmiAçlo ao I>ATIUJ«<NIO 00 UAVJDOIII ~LICO 

IJIItiVUIIINCIA IOCIAL AO SUIIIIDO#II "''IUCD 

,.....,.,. 
'nUI~TI: AOCIOVIAiiiiO 

Cl:lfCSal/A'lo 1ll ltiiCIOVJAS 

'I'W.UI:I.-oRTlf. HIDAOYIARIO 

SStVIC:OS CE 'ni""'PORTI FUJYIAI,. E UCUS'fl!tl( 

ORDINARIOS VINCULADOS TOTAL 

-·- .,,,. -·- ....... 
11&.000 ........ 000 IS.o:n.ooo 

100.000 z.soo.ooo ::1.000.000 

100.000 a.soo.ooo ::1.000.000 

1&.000 2:,014,000 z.o:az.ooo 

1&.000 2.014,000 2.032.000 

I?,OOO,QC.O 17.000.000 

IIS.ooo.ooo 115.000.000 

•a.ooo.ooo IIS.OOO.OOO 

a.ooo.ooo z.ooo.ooo 
1:.000.000 a.ooo.ooo 

SI.II43.0QO ll7:t.~.DOQ 

ltCZ 1,00 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

AtiCUil&CS DO Tlf.SOlJAO 

COCIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOADES TOTAL 

.. ..UOICI.UUA ... ..... -·-
" MOCISSO ..UOICIAIIIC aoo.ooo aoo.ooo ... OIFISA CIO INTPUU ~LICO MI ~CESSO JJDIC:U.r:llO ....... •oo.ooc ., oUJio!IINI~TRA;Io I( JILANE.IAME!IITD S.BQO.OOO' l<f-3 • .-oa.ooo l<f.I5.SIOI!õ.OOO 

.,. AOCifllt.~~ :1.1100.000 13D.<f.:tD.OOO 1:U.SI:J9.000 ... .r.Diollfll::l"fJIAçlo IZR.I.L 1311.<f.:t9.000 IU.'I:tD.ooo ... 101'1CioçCI1i~ ~LICA::I 3.1100.000 3.GOO .• OOO .. ACMINISTI'tAçi.O l'"IICANCEIRA •• 15157.000" ..687.000 ... OlVIDA lfiTli:RNA • •• 157.000 •• 15157.000 

a JILANIE.JAJilbiTO GOV!II:NAME•nAL :1.300.000 :1.300.000 ... 1-TICA .:1.100.000 2.100.000 ... II'UINI.W.MTtl I OR~JoENTAçlo 1 .aoo.ooo 1 .aoo.ooo .. -ICIJL'I\JRA "'·""" ..ltOO.OOO ••• 117.000 .. AOMUil~TRA~ nMA!IICIEIRA "'·""" 117.000 ... ~TrG:IJIAçi.O SQCIETARIA 07.- 117.000 

•• OA~UofiUA;Io AliRAIHA aoo.ooo 000,000 ... ltU- A~ARU ....- 800.000 

" MOClJçlo V1J:QETAL 3.000.000 3.000.000 ... SO.:NTI~ E JoUCA:l 3.000.000 3.000.QOO 

•• J~MJDJI,":lo ·,umu,i. . &,000.000 <f-.000.000 ... CIESI:NIIOLVIMENTO ANIIOIAL &.000.000 <f-.000.000 

•• J~RD~C~çi.O I UTCN$10 RUAAL 1,000.000 1.000.000 

'" t:liTCNslo -AL 1.000.000 1.000.000 
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ltCZ • 1,00 

PIIOGRAMA DE TIWIALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇÕES, PROG/ÍAMAS E SUBPROGRAMAS 

u=..tcs ao n:IICIIAO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVICACES TOTAl. 

.. QPI:U. NACIOIUL. I( MCill.aiiNÇA. ..._.L ICA :1.-.ooo :s.-.ooo .. SIGUUIIIÇo\~LIU :1.no.ooo ::s:.no.ooo ... I.CMIMII'TIIIAfô'IO OPAL :s • .-o.ooo 3 • ..0.000 .. OUINVOLYJ*NTÕ IHIUIINAL s.ooo.ooo •.oeo.ooo I:I.OSCI.OOO .. ....c)~ A CAil!GO QiE II:SToi.DDS I' MJNJCU"IOS 4.oeG,OOO 4.0110.000 

••• TltANSI'I"'MCIAS I'INANCI:IRU A l:liiTIICOS I: MlNJCI,.Iot. •• Qti.O.OOO 4,080.000 .. -~~RAMAS JNTECIIIIADOS s.ooo.ooo ..ooo.ooo 

P" AUISTniCIA I'"IMANCEJJIA 1.000.000 1.000.000 .. U~UC:Açlo 11: o .. u.:'IUio~~ n.&IS.ooo II.WQIJ,OOO 17,1:10.000 .. mn1~ ~~~~~~~ 1'7.'711.000 u:.soa.ooo .10. :tzo. ooo ... INSINO UIXILM 17.'7115.000 1z.saa.ooo SD.22D.OOO .. DSII'IO 01: HIIUNOCI CiiWJ 1.!100.000 7,000.000 IS • .ao.ooo ... tNSifiO JICQUt.AII: s . .ao.ooo 7.000.000 IO.SOO.OOO .. I:JIUtQ.IA & RECUit~ MINERAIS :1.0117.000 3.0117.'Íloo 

•• PP:GIIA ILIE'Tille.\ :s.OCJ?.ooo :1.0117.000 ... ".utTICI,.A;):O :IC!CIInARIA 07.000 ...... ... IUSTIUM.tlçlo DE INDIIUA II.II'!WICA :s.ooo.ooo :r.ooo.ooo 

•• NMITAelcJ E ~AMI- :1.300.000 3.::100.000 

., MMETAçl~ r.200.000 1.::100.000 ... HUITA.eas ~AS 1.300.000 '.:100.000 .. tNAifl,_, a.ooo.ooo 2.000.000 ... II'UNt~I.NANO a.ooo.ooo ..000.000 .. IIIII:UII11UA, c:aomtCIO a SCI'IIVIÇI:I$ 2.1100.000 a.ooo.ooo .. nan:nna t.ooo.ooo 1.000,000 ... ""'*=';lO INDJ:ITJUII, t.QOO,OOO 1.000.000 .. COfeACIO aoo.Ooo ... .... ... ~;lo INTIRNA 00 CO"DDCIO ... .... ... .... 
•• ..... ,_ ....... 000.000 ... II'ROfoCÇ(o DO 'fUIIII- ... .... ... .... 

•• UUOII lt :UifiUIIENTD ••• 1117.000 11 .01!5.-GOO :10.111:11.000 

,. ..... 11.000.000 •• 000.000 , •• 050.000 ... USIS'TIItCIA MEDICA E :UPUTNtiA II.OOG.OOO 11.0110,000 , •. ~.000 

,. .......... ..0157.000 2.008.000 6.0G:II.OOO ... U:IIIITl!IICIA fL'IPfANCI!IIU. . .... . .... ... II'.MITICIJI-.çlo liOCIITIIUA ., .... ., .... .. , IIIU.•Taclr..:IIITO O'AQU._ a_,ooo.ooo z.ooo.ooo - :l.l.fll: .... lm) GIJtiL •. ooo.ooo •.aoo.ooo ,., PttOTaçlo AO JIEIO•...-u:NTI! ....... ... .... ... !Xl"UA CCitn'IIA A IEAO:llo aoO.ooo ,. .... .. ASSISTI:NCIA I "'f:V)~ ·~·A I.O:IIZ.OOO II,O:JZ,OOO .. AUISTaiiCJA 3.000.000 3.000.000 ... AUJSTIJfCII SOCIAl. IZIU.I, 3.000.000 :r.ooo.ooo .. NIOGitANA IX ~-çlo 00 II'A"nUM)NJO CIO HAVIOOR ..._.t.ICO 2.032.000 2.032.000 ... NIEVIOOICIA ICICIAI. AO SlltV"IIjlOII ~1CCI a.on.ooo 2.03:1.000 
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NCl: • 1,(10 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

CODIGO 

" .. ... .. ... 

COOIGO 

" " " " " ~ 
~ ,. 
" , , ,. 

COOIGO 

" " " ,. 
" ,. .. ,. 
" , 
" " 

CODIGO 

" 

ESPECIFICAÇÃO 

TRAIII~Tt ACIDCIVIIoRID 

COIISPVAt;lo OE ltOOOYIAS 

TliAHPORTii HUIIIOYI.ultO 

IUIYIÇOS C( 'TR,tN:SPCI'In I'LUIII4L I LACJSTAE 

PROJETO$ ATIVIOADES 

,0,000.000 

10.000.000 

10.000.000 

7.000.00G 

11.000.000 

11.000.000 

z.ooo.ooo 
a.ooo.ooo 

2(13.8311.000 

DEMONSTRATIVO PA DESPESA POR FUNÇÕES 

ESPECIFICAÇÃO 

..UOIClolllU. 
ACfo!INISTRAClO I I'L4NI,J,UiiENTO 
AQ!;IIQJLT!JAA 
DI!II'IE:Ja N4CIONAL i S!~llAtri!;:A I"UUILICA 
Q!:H:IIVOLVJ,...NTO AIQIOII-'L 
ICUCAÇIO I an. 'IURA 
INERQIA E RIQ.JRSCIS MIIIER.\U. 
lo(Q17 .. ~0 E URiiiANTSMJ 
JNDJ:!:TR t•. CO~CID I U:RVlÇO$ 
PIJQI!: I SANE.u.ENT(I 
,USISTENCIA !õ PRIVIOIJ<tCIA 
TRAICSPOATE 

TCITo\L 

TESOURO 

.too.oco 
,.6.~6.000 

•• 1117,CQO 
3.ti0.000 

13.0110.000 
47.12'0.000 

3.0117.000 
:1.300.000 
2.&00.000 

:ro .• l3.000 
!1:.032.000 

17.0QO.O(ll;l. 

272 .1!211.000 

O. FONTES 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES • 

ESPECIFICAÇÃO 

..IJOICU.IUo\ 
o\Cf<IIIIISTIUIÇiO I I>Lo\NE,J.tMEHTO 
o\GiõtiCUL7IJI!IA _ 
CIEFUo\ N4CICIN4t. ' UQ.IA4NÇ" PUDt.ICA 
DI!!:EIIVCILVIMI;:N'\'0 "RICICIN4t. 
lOUCA CiO I CUL TI.II'I"-
INUIGU E RECURSOS MINER4l:l 
1-WJITACÃO 1: U'ROAN ISM:I 
INDJSTAI4, CC~CJCI 11: SERVICQS 
U.UOE E :u.N1;u.Efo!T"CI 
AUISTENCI4 E'i!>RE~UXNCIA 
TRANPORTI 

TOTAL 

ORDINARIOS VINCULAOOS 

1111 .03!:1.000" 
100.000 
JltO.OOO 

,.. :120.000 

. aoo.ooo_ 
lllo.GOQ 

III ,!iJa3.000 

-.... CSILII-71 .000 
0.7!17.000 
3.11-00.000 

13.0!10.000 
46.11-00.000 
3.057.000 
3.300.000 
2.&00.000 

20.713.000 
_ 4.SII4.000 
1'7.000.000 

1110.5112.000 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES 

ESPECIFICAÇÃO PROJETO$ ATIVIOADES 

..llDICIAJIIA ....... 

TOTAl. 

17.000.000 

1~.ooo.ooo 

1!1.000.000 

z.ooo.ooo 
a.ooo.aoo 

:Z7li.UII.OOO 

TOTAl. 

100.1){10 
f•l5.~1;1•.ooo 

-~: •• _117.000 
3.SI!iiQ.QCICI 

t3_.oi!O_.ooo 
47 .t.ao:,ooo 

:J.CI$7,000 • 
3.-3oo.ooo 
2.15011,000 

'20.!1113.000 
s.q_:~a.ooo 

17.000.000 

na.ali.ooo 

NCZ' 1,00 

TOTAL 

soo.ooo 
14ti.!il0ei.000 

5..1!17,000 
-3.!iii!Õ.000 
13.0!10.000 
47.120.-oOO 

3.(157 .000 
":J.30CI.000 
:Z:.GOO.OOO 

30-!i113.000 
11.032.000 

17.000.000 

27:Z:.II21S.000 

NCZ • 1,00 

TOTAl. 
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CD DIGO 

., .. 
a ., .. 
H .. 
" " •• •• 

CODIGO 

•• ... .. .. ., .. .. ..• 
" " .. •• 

CÓDIGO 

..... .,... .,... ..... ..... ..... ., ... ..... ..... ..... ..... ,,.., 
I:JOf:: ,..., ..... ..... 

DIÁRIO DO CONQRESSO NÂOONAL (Seção ll) Outubro de 1989 

IIIC'Z • 1,00 

DEMONllTRAnVO DA OESPE$A POR FUNÇÕES 

ESPECIFICAÇÃO 'PROJETO$ ATIVIDADES TOTAL 

=~:~=~ ll "LANII.WW:NTO 

OC1'11:U. NACICINAL. 11: Sli:CU<IolN;A -1. ICA 
CJIUNVOLVI ... NTO III!;ICt.IAL 
EDUCAçlo I CUL "Tl,II'V• 
I:NPCIIIo I NCO.IR$0~ IIUNI!AAIS 
)olaJIITA~t) ll URII .. NlltMD 
1/IICUS'n!IA, COOOEACIO ll UIIVJ!;OS 
~Cil ll SANIEA ... NTO 
ASSIST11:1fCIII I "RI:VIDENCIA 
-~n 

TOTAL 

:I.SOO.OOO 
OT.OOO 

11.000.000 
Z7 •• Ui.OOO 

:11.0!17.000 
3.:100.000 
z.IIOO.OOO 
••• '117.000 

10.000.000 

u ... a.ooo 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNç0ES 

ESPECIFICAÇÃO 

..UOICI.utU. 
' ADMINI$,'1Uçlo • I'UNI......,..I9TD 

ilGiillCULTIJI!IA 
CVIIJA NACIONAL I :!II~NÇA -LICA 
DCIINYI;ILY IMENTO IISGIO!Utl. 
IOUCAçlo E CUL Tl.JIIA 
INDICIA Iii llli!CUQSOS .. INEJõiAI$ 
NABI'I'AçJiO I I.Jqlo\NIZMO 
INCl/SntJo\, COMEFlCIO E SPIVIÇO:I. 
:IAUDE 1: UNEI.MiiNTO 
oloSSU!fi:NCIA E PIUVtOCNClolo 
TJ:IANSI'OI!IT'I 

CORRENTES 

81110.000 
I:I:Z.OISCI.OOO 

:11.700.000 
l.ago,ooo ....... 

I.,IJOI!I.OOO 

',000,000 
•• 700."000 
3.A2.000 
1 .soo.ooo 

17 •• 177.000 

DEMONSTRAnVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

looi:J.~Il-000 ..... oo •. ooo 
&.1100.000 o..a'll7.ooo 
S.ltOO.OOO 3.1MI(LQQO 
•.o~:~o.ooo 13.01:10.000 

lll.t~Gil.OOO ool7.120.000 
3.0117.000 
s.:.oo.ooo 
1: .1100 • OCiO 

II.OIIIIIi.OOO 110.1113.000 
s.o:sa .. ooo a.o.t.t.ooo 
7.000.000 17.000.000 

103. UCI .000 :n:Z..IIZS.OOO .. , .... 

.CAPITAL TOTAL 

aGO.OOO 100.000 
-,._,-:~a.ooo~ · - l4ti,IIOII:ooo 

o. 1'117.000 0.11157.000 
z.•oo.o':lo 3.'ilgo.ooo 
12.~.000 13.0150.000 
27.1111!1.000 .0.7. 120.000 

:J,.QS7.000 3.057.000 
3.300.000 2.300.000 
1.11ao.ooo z.eoo.ooo 

11.213.000 20.D•3.000 
1.11:10.000 11.032.000 

tii.AOO.OOO 17.000.000 

nz.ao.ooo 

ESPECIFICAÇÃO TESOURQ. O. FONTES TOTAL 

t'OOSI I!UCU'I'lVO 
IWCIITORIA 
KCRITo\RU DE" ADfltiNISTRA,J:O 
UCRitTARIA DE ACI'tiCIJL."TI.IRA 
ecoi'IOENAt)l)lfJA DE 111Cl/STRIA, COICJ;ICIO I "I'Uifl~ 
OP'MTAMENTO OE EST~o\OAS DE ROOo\c;a! 
UC:IU'!'AIIlA OE ICUCAÇIO E CJLTI.JRA 
UCRETAAtA 01 '!NANÇAS 
QIBIIfETE CIO IIOVERNAOOR 
SEOUTARIA 0€ C80AS il SERVIÇOS -LICOS 
SCCRETARU. 01 I'ROM:I"O SQCIAL 
MDCUIIADCmiA C~RAL 
SlOilTAI!IlA '01 I'I.ANII!.,JAI'!IENTtl 
:ICCRI:TAIItA D1E S.WCI 
SCCRITARIA DI• Sll!lãi.JI:IANÇA I'UitLICo\ 
t;:O(JIIICINACOII:U !sPI!CIAL Ol Tt;i:IR"S CIO AMAPA 
COCIACI!IfACORIA ESTADUAL DO MEIO NOIIIENTE 

a"P.Z.OZII.OOO 
RI:\_,QOO_ 

12.0..1199.000 
11.1)90.0;00 
z.eoo.ooo 

nt.IDOO.OOO 
,.,,120.000 
• ••• ,.15.000 

11.21:10.000 
1:11.3111!0.000 
3.000.000 
::.100.000 

17.0110.000 
14,000.000 
4.UO,OOO 

1100.000 
1100.000 

1TZ.11211.000 

:n::.as.ooo 
. 11111.000 

124.11R'ii.OOO 
_a.ooo.ooo 
2.100.000 
1_o.eu~o.~ 
47.1:10.000 
11,671$.000 
6.:100.000 

1:11.3110.000 
3.000.000 
2.11JO.OOD 

17.0!JO.GOO 
14.0110.000 
...... 0.000 ....... ....... 

zn.aza.ooo 
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CDDIGO 

..... ....., 
0>000 ••ooo ..... ..... ., ... 
00000 ..... ·HOOO ..... ..... 
, .. 01)( 

'"""' ..... 

COOIGO 

..... ..... ,_ ..... 
00000 -., ... ..... ..... ..... ..... ..... 
.~ .. ·..... ..... 

CODIGO 

..... ..... ..... ..... ..... ..... 
07000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

DEMDNSTRAnVD DA DESPESA POR ORGÃOS 

ESPECIFICAÇÃO • PROJETOS ATIVIDADES 

...... .000 :IG:S.II:tii.OOO 
111111.000 

1:.-..aoSI:ooo 
•. ooo.ooo 

1:.1100.000 
!0.000,000 !1.1!100.000 
317,11111,000 , •• IJOil-000 

3.171,000 II,IJOO,OOO 
II.ZGO,OOO 

10.1100.000" 2.11!1111.000 
3.000.000 

e.ooo.Ooo 
2.1~.000 
a.O!SO.OOO 

•• 000.000 !1.0!10.000 
•• -"'0.000 -·-....... 

....... ooo 20:1.1139.000 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

ES~ECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULADOS 

~ IIU!CUTJYO 
NJOtTORio\ 
R:C!IIiTAIHA 0&. AtJMUII:I'mii.~O 
UCI'IIITAitiA tr1i o\GI'IIOJLTUiõtA 
a)OIICCN•ooiUA ~ UltJ.I$Tll:IA, COMERCIO 1t 1\.!At~ 
OVOUITAN!IilNTO 011 IESTIIAOAS OE litOOA!iEM 
SI'CAITAA to\ Cf I!CU~ÇÃO I! CUL TURol 
Ut:RiiTAI'HA CE F HIANÇA:S 
~IMETE CO OOV~ifAIXIR 
:JEC:.ETARIA CE O~A:s li SfJIVlÇO$ I>U8LtCO:S 
:u!:Ciõ!ETAIHA DI "'~çlo $1:lCI"I._ 
PROCURACOIIU QliRA~ 
SI!CRITIIIHA CE "'L.ANE-NTO 
KCAET»>tA OE S.Wtll 
KCAII:TAI'IU O~ '"'I<'"""ANÇA -~ICA 
CCOI'IOENAOOIUA 1"-Pitllll. 011: TliiiRAS DO AIIUIPA 
COOIIOENAOOIUA ISTACUAL 00 ... lO -lENTE 

11 ,H:I,OOO 
4tf,OOO 

.,,705.000 
100.000 

_RQ,OOO .. .... .. .... 
4!5.000 

100.000 .. .... ...... 
aoo_.ooo ,_,000 

., .s-s3.000 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 

POOE!t EMICIJTIVP ........ 000 
AUDITOIUA 
KCRE'I'ARJA DI! Al:fol}!rÚSTRAçlo 
II!CRETARIA DI II~IOJ~TIJR4 ' OOOIIIO!NAOORIA De INCUS'TRIA, COICRCIO o( TURI1MO 1.1100.000 
DIII•ARTIIMENTO CE ESTRADAS 01! ROO.O.GElJol tO.ooo.ooo 
:UCRITAIU4 DI ICUC4~1o I! CULTURA 27 •• 1!1,000 
SI!~ET.lRIII CE F' U!IANÇ4S :1.171.000 
IMIINETE CO GO\IEIINA.OOI'I 
UCRETARIII CE OBI'IAII I! sGIIIIÇtiS PUII.ICOS 
~CRI!:TARlll DI !>IIO""Ç.IiO SCICI ... I. 

to.aoo.ooo 

PROCI.IIIADORlolo C::VIAL 
.SECRI:TAIUII 01. li'I.ANIII,JAI«HTO ..ooo.ooo 
~ICRETARI"' Cl ~41JOI s.ooo.ooo 
SICRt:TIII'If"' 01" ~IQUR.u!Çolo PUal.leA 
COORQEHI.CX)Rt"' I$P(CI ... L DE T~AS DO AMAI>II 

laQ,&Q,OOO 
11!0.000 

3-I.IIU.OOO 
7.900.000 
2.0.00.(100 
tl!.eoo~ooo 
41$,100.000 
11 .a111.ooo 
li.l'10.000 

13.3!!0.000 
2.1100.000 
2,100.000 

17.000,000 
t3,a&a.ooo 
.O,;IIID,CIQO 

_ aoo.ooo 

~--
tlo.eaz.ooo 

AnVIDADES 

Z03.CS.:H,OOO 
1011.000 

12 •• 01111.000 
8.000.000 

11.1100.000 
lti.!!OI!.OOO 
1.!101!.000 
s.a~.ooo 
2.1110!1.000 
3.000.000 
2.11JQ.OOO 
a.oiSO.ooo 
ti.OISO.OOO 
.. ... -'0.000 ... .... 

Quarta-feira 4 5371 

~:r' \,00 

TOTAL 

:nz.us.ooo 
aga,ooo 

1Zo4.8§ii.DOO 
a.ooo.ooo 
:z.aoo.ooo 

1111.1100.00(1 
-47.120.000 
11.11715.000 
ll.:t!SO.OOO 
13.~!S.OQQ 
!J.ooo.ooo 
.z.uso.ooo 

17.011'0,000 
IA.OIID.OOO 
•.• ..o,ooo 

aoo.ooo 
000.000 

zn.ns.ooo 

E' .... 

TOTAL 

272.01$,(100 
1:1!1:1.000 

124 ,fiQIIo .000 
a.ooo.ooo 
2.~.000 

HJ.!!OO.OOO 
47.120,000 
11.11715.000 
o.uo.ooo 

I:I.:JQ!li.OOO 
3.000.000 
2.11!0.000 

17.0!!10.000 
14.0!10.000 
....... 0.000 

aoo.ooo 
• • IIQO,GOO 

Z7I.OZIS.OOO 

NCZ , 1,00 

TOTAL 

272.112'1!.000 
1!1!!.000 

124.1!1!:1.000 
1.000.000 
2.100.000 

HII.IIOO.OOO 
47.120.000 
11.11176.000 
li.2!10.000 

13.3!ii!I.OOO 
3.000,000 
2.1ao.ooo 

17.0110.000 
14.0~0.000 
....... o.ooo ... .... 
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CODIGO 

..... 

CD DIGO 

:s.o.o.o 
:t.t.o.o 
3.1 ,_LO 

•3.1,1.1 
3.1.1.2 
3.1.1.3 
3.1.:1.0 
3.1.3.0 
:a, •• 3.1 
3,1,3.2 
3.1. •• 0 
3.1 ••• ::r 
:J.z.o.o 
30:1!.1.0 
3.2.1.1 
3.2.:1:.0 
3.2:.:11.3 
3.11.11.0 
3.:1.'1.1 
:a.a.s.:r 
3.Z.tl.3 

'3,::1".'11 ... 
3.:1:.111.8 
3.:1:.0.0 
3.2.0.1 
:s.z.o.:t 
s.z.o.o 
:s.a .•. o 
:t.a .•. t 
:s.z.•..a. 
•. o.o.o 
•• 1.0.0 
•• 1._1.0 
.a,L:t.o •. , .• ,o 
4.1 ••• o 
4.1. •• 2 
•. 3,0.0 
._.3.1.0 
•• 3.1.1 
4.3.,~. 
.a.:t.z.o 
•. 3,2.3 
•• 3.11.0 
•• 3.11.1 

CODIGO 

:s.o.o.o 
:t,I,O.O 
3.1 ,1.0 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçlio 11) 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 

''"'" 

RESUMO GERAL DA DESPESA 

ESPECIFICAÇÃO 

I:II:PJE:U.S IXliUIIIMTIS 

IXSPUA$ DI al3TE ID 
IIZ~L 

I'H~Ilt.. CI\IIL 
I'U$CIIlL ~ILIT.QI 
OMm;lAçlill:• I'IITROIIIJ.IS 

IMTKRliiL CC CCNWIII) 
SI!II\IIÇOS 01 nll'C!IRQS E f:NCAI'IGOS 

m 
_ni~M_:S.!'t:R!Nc:JAS 

PE:SSOUS 

'IRAM$I'IRENCIAS 01'€AAC!OJ'IA!S 
TIUN:S,IRENC:IAS JNTI!IIQOV~N"""'NTAtS 

'IR~I'IiRI!NCtAS .1. MJNtCJI>!O$ 
Tll.I.NSfiP'IENCJA:S A PI!SSOA:S 

INAT%VOS 
P!N:SJONJ:s"l'AS 
U~ARJO•fiP<\tLJA 
AI'OIO I'IN,I.NCEJRO A llUUOANTas 
OUTIIA$ TR,,.N:SFERENCI .. :S A PltSSI)A.S 

INC.ll'II:O$ 0A 01VJC4 INTERNA 
-AJROS DE ti IV 10" CCNTil4_'UOA 
OUTIIOS ltNei.I'IGCS 011: 01VI04 a:JN'flõi .. TADA 

CCfiiTJUBUtçCIU J>AR" FQIIMI.Ç1ia DO ",t.T1UM;~NIO DO 
SIAVIOOR ~~ICO • P"SEP 

OIVEIUAS 'IR.&N:SFI!Rii:NCIA:S COIIIIENTI:S 
UIITENC"$ .a.IOICI.ll'IIAS 
Dl::ll'QAa t)E. f:llli:RCICJOS AlfJDUOI!II.S , 

JXSIIIISAS DE CIIP.T,II~ 

ESPECIFICAÇÂO 

DUI>I:SA$ ~Rt:NTI.S 

CHPI$U DI: CUSTEIO 
~S:IOAL 

RESUM-O Gt:RAL DA DESPESA 

aoo.ooo 

u.ui.ooo ll03.~.000 

ELEMENTO 

114.1ft,OOO 
• 03.<1U.OOQ 

••• 12.000 
1::1.1n.OOO 
•e.RO.ooo 
it3. t10a .ooo 

1100.000 
U.70CII.OOO 

~.
~.-

1 • ..x~.ooo 
I .1.00.000 

::1100.000 
,.,000 

II.AO.OOO 
,. •• 2 •• 000 

3'1111.000 
-.000 

s._ooo.ooo 
.,30.000 

1 • .&31 .ooo 
1503.000 .,..000 

2.032.000 
70.000 ... -::110.000 

110.1'70,000 
XI.IISII!I.OOO 

171.000 
00.000 
11101000 

.... 000 
400.000 ··::11.'1110.000 

3.700.000 
3.2:M.OOO 
3.236.000 

ELEMENTO 

114.1ft,QOO 

Ciutubro de 1989 

Ma . 1,00 

TOTAL 

:17:1:. Utl . CIOO 

JICZ ,• 1,00 

CAT.ECON. 

17 •. 1?'7.000 

IINI.'N41.00Q 

.......... 000 

., .015 •• 000 

7,-.:t.OOO 

NCZ •. I ,00-

CAT.ECON. 

174.177.000 

, ... ,,. .... 000 
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CODIGO 

:;1.1.1.1 
,S, I ,I ,:I: 
a.l.t_.a 
3,1 .:z:.o 
3.1.3.0 
:11.1.3'.1 
3,1.3.:1 
:11.1 ••• o 
:II.I.II.Z 
:r.z..o.o 
:s.z.t.o 
:II.Z.LI 
:11.::1.:1.0 
:t.z.:r.a 
3.<11.11.0 
3.::1,1;.1 
:1.a.rs.z 
:a.:z.o.:t 
:t."Z.a.• 
:J,Z,IS,II 
:1.:1.111.0 
3.'3.G.I 
3.3.111.3 
s.a ••. o 
3.3.11.0 
:t.:z ••. t 
3.LO,Z 

•-o~o.o 

•• 1.0,0 

"·'·'.o •• 1.:1.0 
... , ••• o 

4.1.11.0 
•.t.ii.Z 
•. :s.o.o 
•• 3.1 .o 
&,3.1.1 
•• 3'.1 .3 
•• :1 • .2.0 
4,3.,2.3 
4.3.!1,0 
•• 3.15.1 

__ D~Ç> DO CON9RESSO NACIONAL (Seção D) 

lrESUMO GERAL DA DESPESA 

ESPÉCIFICAÇÃO 

OU'mQ:II INCARiõO$ CIJ OlVIDA CCNTAA'TAD.I. 
'CONTRIIIIJiç(:il~ PARA ,_ç)iO 00 IOATRlK)N10 00 

SIRV1CO!t IO~LtCO • l"lt.Sf:P 
CIJVIiR$U 'm4N:II'ERI!NC1Ail COQR'INTIIi$ 

QNTIIIÇAS .,JJDICU.IUAII 
OI:P>ISAS Ol IU;IRCZClOS •NTE!II:IORD 

C.PIIIlAS Ql Coli'I'I'AL 

tNVI::aTINt:ltTOS 
08Ail$ I I~STill. ... çCIU 
llQIJIP.v.oattTOIJ li! MllttAUI. PE-NENTI 
CXIN:ITJ'T\llei;O OU il!JI'CNTO tx1 Cili>:Tol.l,. til" 

1[-RI[.,AS INOU$TI>!AIS OU AI:I!IIO:IL.AS 
llJYIEitSCJS INVISTIM!~TOS 

_ DESPESoi.S OE EKERCJCIO$ ANTl5RIQRI[$ 
TRANS~•Rt:NCUS 01: Cili'IITAL 

'nlilNSI'IEREHCiilS INTRilGOVEI'IN.uoiENTilUI 
ilUliii.IOS PAR ... OE$1>1:14$ 011 CAPlTilL 
CONlRID_Uiçi:!I!:S il I'UNIXl$ 

TRilN:S,ERE"'Ciil$ INTEI'IÇOVERNilMI!!NTiliS 
ntANSFiiRINCiilS A M.INICIPIO:S 

AM:lt!TUAÇIO Oil OlVIDA INTERNA 
AIICf:ITI%Açlo Oil OlVIDA CI)NTI!tATADA 

ELEMENTO 

a ..... ooo 
••• s:z.ooo 

I::J,'JU,OOO 
tii.MO,OOO 
:13 • .0'5.000 -·u: '70S .ooo ... -... -

I ,ClQ.OOO 
1.~.000 -·--·-11.no.ooo 
7 . .a.ooo 
3~.000 -·-3.000.000 
00.000 

1 .431 .000 
IID3,000 .... -

a.ou.ooo 
~-=·=·-

110.170.000 
:IQ.Ul!I.OOO 

171.000 

=·...... 
.-o•.ooo ....... ··::11.'780.000 

3.~.000 
3.2:311..000 
::11.236.000 

Quàrta-feira- 4 5373 

MCt l,GO 

CAT.ECON. 

........... 000 

., .0116.000 

7.3112.000 

'tOTAL 272.11211.000 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ~RÇAMENTAR1AS 
01000 - AUDITORIA 

CODIGO ESPECIACAÇÃO 

01101 

PROGRAMA DE TRABALHO . 
01000 - AUDITORIA 

CODIGD ESPECIFICAÇÃO 

ADI'IIINIIJTRai;Jo ll I'LANI~NTO 

ACIMINISTR•çiO 

AIIIIIIINI:I.TRA;lo lillt"L 

-AtMINI'ITJit"çloo 00 lllTAIIO 

DRDINARIOS VINCULADOS 

...... .IKI,OOO 

4'11.000 ....... 

PROJETOS ATIVIDADES 

"'' .OCI'Ir 

ne.ooo 

ICl • 1,00" 

TOTAL 

IMU:I.OOO 

INC% 1,00 

TOTAL 

an.ooo 
&115.000 

an..ooo 
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NATUREZA DA DESPESA 
01000 - AUDITORIA 

CODIGO 

:11.0.0,0 

3,1,0.0 
:11. 1,1!,0 
:11,1_,~.0 
:J,I.:J.Z 

4.0.0,0 

•.t.o_.o 
4,,.1.2,0 

DI.:P'I~ CQI!IREM'Th 

DI~US DI. CUSTE !O 
MATERIAL ~ CON::IUMJ 
SDIVIÇOS IX ltllatlRO:S t; Er.leARCiaS 

OU'mO:I SERVIÇO$ E EHc:AiltilCIS 

CI:'IUS DE CA"ITolL 

IHVIiS'Tl14N'fDS 
IOUIP~TOS 1: -TaRU.I. I"PtfUNEHTE 

"ELEMENTO 

IIC% , 1,00 

CAT.ECON. 

:11~.00(1 

380.000 

TOTAL H5.000 

NC't 1,00 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
01000 - AUDITORIA 
0110'1 - AUDITORIA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

TOTAL 

·.v I 
PROGRAMA DE TRABALHO 

01000 - AUDITORIA 
01101 - AUDITORIA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

ADMUU.-ntot.Çia I "LMI.,_TO 

AOIIIINlSTIUoell> 

AOittNUTII' .. çlO ~"L 

AbMIHlSTRAÇlo DO nTADa 
-~YIIIIONNII I CCIOAOE~ AS A'TlYIC..OI!S 101110 OIEHN 
YOt.VICIAS •no eo-LIXO '.t.OIIIliUSTRA'TlVO E O ...,.PI"IIÇO 
.... IIITO OQS Atlallt:SOS, ~NOS 

NATUIIEZA DA DESPESA 
OIDDD - AUDITORIA 
01101 - AUDITORIA 

CODIGO 

s.o.o.o 
:1.1 .o.o 
a.t .t.o 
:J.t.s.o 
2.1 ,,,a 
•. o.o,o 
•• 1.0,0 
•. , ••. o 

ESPECIFICAÇÃO 

CIUPDAS COI'IAIIIITt:J 

IX"~:J DI! CIJ3T'El0 
IQ.TJ;JUal. DE tciNISt,lllll;l 
SEIIVI~S DE Tli:llCt:III03 I INcaRCIOS 

OU'n!OS SEAVI~S I ENCaRGOS 

DI!*"U.S DE c.a.•.ITal. 

IHYISTINHTO:J 
IOUI!lMCNTOS 1 ,.TDII"l. !ODMANIHTI 

PROJETOS AiiVIDAOES TOTAL 

•• 5.000 

- K/ WC: • 1,00 

PROJETOS ATIVIOADES 

....... 

lilEMENTO 

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

....... 

TOTAL 

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

....... 
JIIC:Z •• 1,00 

CAT.ECON. 

MI,OOQ 

..... 000 

-·....... 
.. ..... 



Outubro de !989 DIÁRIO DO ÇON(JRE§SO .NAaO~ (Seção U) 

DEMONSTRAnVO DA DESPESA POR .UNIDADES ORÇAMENTAJitiAS 
02000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CC DIGO ESPECIFICAÇÃO 

02101 

PROGRAM.\ OE TRABALIIQ 
02000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ORDINARIOS VINCULADOS 

.0.7011.000 

Quar!;l-feira 4 5375 

NC'Z • 1,110 

TOTAL 

..::r • 1,00 

IUCJIISOS 00 TIIIOURCI 

CODIGCt ESPECIFICAÇÃO 

ADNliUSTIUçlo E ltUIINI.~TO 

oUINUt!Sl'RAçlo 

AOMINI:ITJioloÇJiO !U#IAL 

AC141NtSTIU~ lXI II$TADO 

TOTAL 

G2000 "" SECRETARIA DE ADMINtSTRAÇÃ~ATUREZA D_A, QE~PESA 

COOIGO 

a.o.o.o 
3.T,tLO 
3.1.1o0 
3.1 ,,,, 

"'·'' 1.:1 3.1.1.:1. 
3.1.3-0 
3.1.3.0 
3.,..I,:J,I 
3.1.:1.:1 
3.:r.o . .o 
3.:1.111.0 
3.11.§.1 
3.:1.!1.2 
3.2.11-3 

3-~···· 
c.o.o.o 
4.1,0.0 
4.1.1 .o 
4.1. •• 0 

ESPECIFICAÇÃO 

Doliii'I:!IA::I' OOAAIItHl!.S 

DESIOISAS 01 CUSTEIO 
IOII::JIOAL 

"'E:lSOAI. C:IVIL 
lti.SSOAL JoiiiLITolR 
ODIH!:AÇ(IfS IO~TRCIIIIIIIS 

~n'!':Mi :: ~~o:s li ENCARGOS 
RIMJNEAAçliO DI 3EAII!ÇOI PIUISOAIS 
OU"fii:OI URVIÇOS l ENC.I.RGOS 

TJI·~~IRENC:I,I.S_ COAAI!N"rE::S 
TlUN:S~imEMC:lAS A I'I:~AS 

JNn'IVOS 
PJ:NSIOI\Il:JTAS 
SAI.AAIO•,Aioiii.U, 
OUTRA$ TRAN$111AlHCIAS A •E:ssO.It.S 

CIVI.SAS 01 CAPlTAI. 

UIIIEIITI!oENTOS 
OIIA.fiiS E INSTAI.AçOj:S 
ECUll".uEHnJS E Mot.TEJIIAI. •EAMA.NfltTE 

PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

t;u.en.ooo 
124.10§.000 

12C.ISIO,OOO 

.c:z 1,00 

IIIIQJIIIXI:I DO T'E~O 

ELEMENTO 

''"·'"·000 •:a ..... ooo 
&.itllZ.OOO 

I:II,'Jfti.OOO 
330,000 
•oo.ooo 

10.(100 -·-•• NO.OQCI 
7.~.000 

3116.000 -·~--

""'·""" ,.,,.., 

CAT.ECON. 

tn.-..ooo 
t tts.otw.ooo 

I.A(I.OCIO 

TOTAl.. 124.1!ilti,OOO 

' NC% • 1.00 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
02000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -
02101 - SS:CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETQS ATIVIOADES TOTAL 

.. 110.7011.000 



5376 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

I 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECU 

G2000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

•• 

PROGRAMA DE TRABALHO 
02000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02101 ·- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COOIGO 

a:uo1 .o30nuua, •n 

ESPECIFICAÇÃO 

ADMIIIISTRAçlo E •t.ANii:.JotMENTO 

A!MINI:111'11Açlo 

ACJIIIIII'UIITJIA;JiO QIIIAL 

M:1141NtS'ffV•çlO DO II:STADO 
• -I'"'IIIIQNAA lt ~OI!N"It AS ATlltlat.OIES DI!"SENVOLIIIO 

,U •11.0 COfo"'LilO A!7-UNISTRATtVO li:/OU APEili'"EIÇCIAMi:N,. 
O 0011 Alcu:ISCI$ HUJU'fl)S 

TOTAL 

NATUREZA DA DESPESA 
02000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02101 - SECRETARiA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJETO$ "TIVIDADES 

:114.llliol.OOO 

124 ..... 000 

PROJETO$ ATIVIOADES 

I<U.Mii.OOO 

Outubro de 1989 

JIIC% !,00 

TOTAL 

34.1.4.000 

IIICZ 1,00 

TOTAL 

12<1 ..... 000 

124 •• 11V.OOO 

, ....... 000 

MCZ 1,00 

R~::IO:ICIOTI:~ 

CODIGO 

3.0,0.0 

3 .• 1 .o.o 
3.1. !.O 
3,1. I, I 
3.1.1.t 

:~:·;~:~ 
3.1.3.0 
3.1.3,1 
3,1.3,2 
3.a.o_,o 
3,Z,IS,O 
3,:1,15. I 
3.2.111.2 
3.2.11.:1 
3,Z.II!I.II 

•. o.o.o 
... í.o.o 
... 1.1.0 
..... 3.0 

ESPECIFICAÇÃO 

O!~II:U$ COMIINTES 

DE$>E:J.AJ" CUIJTI:IO 
- 1"EISOAI,. 

PD$0AL CIVIL 
-PE:.:UOAL "11Lin1!1 
OEIR!I:AçC"I!!i PATRONAIS 

I'IIATPI!AL 01 CON3UMO 
:IERVlÇO$ Ct ~Cl!IWS I I:NCARC:03 

A~!'IE:_R.!!clO,CI :sGO/!Ç03 PESSOAIS 
OUTROS SIRVJI:'tl:s ll INCARGOS 

'fl:U.IC:si"E~E!IClAS COIUIENTl:S 
• Tl'!AN!!FEIU<NCIA$ A PI$:11.0AS 

IN.I.TIVOI 
Pt:N:UONISTA$ 
SALVIIO·~AMILI.I. 
CUTIIA$ TRANSFtõRENC'IAS A PES.:SO.I.S 

OISII'ISA:S ~ C.I.Pn'AC. 

INVISTIICNTOS 
a.AAS C 1NS'TA!,.Aç0E5 
IEQLII"'AMENTDS E loCATEI:UAL PEAfiiANINTI 

ELEM=NTO 

-, n :nm. ooo 
.3.'*&3.000 

&.11112.000 
13.'7'110.000 

330.000 
.oi'IIO.OOO 

10.000 
.aao.aoo 

a.uo.ooo 
'7.!;12:S.OOO 

31115.000 
61515,000 ...... 
....... ....... 

TOTilL 

V( </ V(!lf 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS 

03000 - SECRETARiA DE AGRICU~TURA 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO. ORDINARIOS VINCULADOS 

0:1101 SllaiiiiT.UtiA DI MI!: I CUL TUIIA 100.000 

1oo.ooo ?.!100.000 

CAT.ECON. 

123 ..... 000 

111~.01 •• 000 

.... o.ooo 

....... ....... 
1z•.an.ooo 

-fiiCt/1.00 

i 

TOTAL 

•• 000.000 

•. ooo.ooo 



.Outubro de 1989 DIÁRIO DO ÇOJ'IORESSO NAOO_NAL (Seção H) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
03000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 

COOIGO 

03Ó00.04UIOIIU, 71111 

ESPECil'ICAÇÃO 

AllltlaJLT\JI!tA 

•ocuçlo v~:ana1. 

ta:Mlrnc:s E MJDAS 

MlMJTIMÇ~ 00 ,sETl)A llc:ROIIICIJARIO 

I'A'OWÇlo ANI""-

tr.JIICIIOI.VIMENTO AHI""'L 

Ol::tENVOLI/IIo'lõNTO txl U-roR AGROPIOJali!IO 

~ÇÍO 1E UTV!Slo RlRAL 

lllTI:II~O RUI'IAL 

.USIJI.T&NCIA 1o0 ~tllnOI:I -AI. 

TOTAl. 

NATUREZA DA DESPESA 
031lDD - SECRETARIA DE AGRICULTURA 

COOIGO 

3.0.0.0 

:1.1.0.0 
:1.1.::t.o 
3.1_.3.(1 
31.1.3.2 

•• (1,0.0 

..... o.a 
•• !. 1.0 
..... z.o 

ESPECIFICAÇÃO 

JXSIII:SAS CORIU:NTE'S 

OESPE:S...:S DE CUSTEIO 
""''TVIU,I. OE CONSUMO 
SERIIJI;OS OE TEReE!IROS E INC•JU:O:t 

DU'ffiOS S~lllr;CJS E i:PICARCO:t 

IX'SI'IIS.U OE CAIIITAL 

INVI!STII"ENTOS 
ocniAS I INSUU.çi!II!:S 
IQIJIP-Yo"E:NTO:J E -'NAIAL PERW.NI!HT'I 

PROJETOS ATIVIDAOES 

3.000.000 

•.ooo.Ooo 

'.ooo.ooo 

a.ooo.ooo 

ELEMENTO 

e.!ID •• ÕOÔ 
:t.7~0.000 
Z.7110,000 

::11.1100.000 ....... 

Quarta-feira 4 5377 

TOTAL 

a.ooo.ooo 
::11.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

1.000.000 

I .000.000 

a.ooo.ooo 

"'" .... 

CAT.ECON. 

4.700.000 

4.700.000 

TOT"'L a.ooo.ooo 

DEMONSTRAnVO DA DESPESA POR foNTE DE RECURSOS 
03000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 
03101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 

COOIGO ESPEC!l'ICAÇÃO PROJETOS ATIVIOAOES 

IICCURSOS MCINI.RIOS 

DEMONSTRATIVO DA DESPSSA POR FONTE DE RECURSOS 
030<10- SECRETARIA DE AGRICULTURA 
03101 - SECRETARIA DE AGRICULWRA 

100.000 

COOIGO ESPECIACAÇÃO PROJETOS ATIVIOADES 

•• 7 . .00.000 

..000.000 

NCZ • 1,00 

TOTAL 

11102 •••• 

TOTAL 

7.1100.000 

•. 000.000 



5378 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção ll) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
03000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 
03101 -SECRETARIA DE AGRICULTOR.& 

Outubro de 1989 

·-~ 

~~~CIO TI30URO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

AlliiUCUL'n.ll.l. 

~OUçlc Vl[l:liTAL 

..,_NTI:I I MmAS 

JIIWtUTI:NçiO CIO HTtlJI ACI'IOPIQJAAIO 
a.oR~NAA lt li.liClJçlliO Ol A'l'lHDADES, IIPOIANDO ... CIJ'Il'l 
ACIONALlZAçlO OE PF:IO..ETO:L A CARC:O DA CC,.,ii.NHIA OE O 
ISEHVOLVIM&NTQ CO ~1',. 

~çiOANIIIU.L 

C.UN~Ol.VIICNTD AIHI'IAL 

tiiSINVOt.VJI4NTO CO SETOI'l olQAOPI!'CUARIO 
,..NT.uil A I'RCIDUTI\tiO.t.llE 0C SETQII AGROPICI».IUO•I !C 
IJ.toA;olR O PROCESSO Oli llSCO.IdoErn'O E coto!E~CIALIZA(;1o D 
11 toRCDJr;lO AGRICOL. ' 

IIMMlçlo I IITIPCSJG Al,,iiAL 

UTaN!JXo IIUilo\L 

USTSTlENCiol AO I'ROO.JTOIII ROO.I.L 
ILAVIoA 0 NIVlL t:CONO>!ICO I SOCIAl. 0A POPULAçl"O PURA 
L "tRAVIIJ CA I>AIS.TACÃO DE ASSISTI:NCIA TICtHCA 

nlTAL. 

' ' ' 
NATUREZA DA DESPESA. 

03000 - SECRETARIA OE AGRICULTURA 
03101 .;. SE_Cfi,ETARIA OE AGRICULTURA 

CODIGO 

~.o.o.o 

~.1.0.0 
~.1.;r.o 
3.1.::1.0 
::1.1.3.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 
4.1.1.0 
4,t.z.o 

ESPECIACAÇÃO 

CUI'IU.:S et~~õ~REJtTU 

DE:PI:SU OE C!n'TWIO 
MATa!IIAL IX OONSUM::I 
SDIVIÇO$ Cl TIACIUACS I IENCAAOOS 

OU'mOS UIIIVIÇCS I IENCAitOO~ 

DIIPil:U.S IX ~ITAL 

IIIVIIJTt,..;:tcTOI 
OIIAAS I IHS_TALA~Iil 
IQUIP..,..MTOI. ""'T~tAL P~INTil 

PROJETOS ATIVIOADES 

3.000.000 

... ooo.ooo 

1.000.000 

a.ooo.ooo 

ELEMENTO 

'NO,OOct 
2.'720.000 
z.Tao.ooo 

3.000.000 
800.000 

TOTAL 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
DC000 - COOROENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TtJRISMO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULADOS 

MIO I 2.~.ooo 

""" 

·TOT~ 

a.ooo.ooo 

:11.000.000 

:s.ooo.ooo 

... aoo.ooo 

... ooo.ooo 

I .000.000 

1.000.000 

a.ooo.ooo 

NCl' , 1,00 

CAT.ECON. 

s.:aoo.ooo 
s.:aoo.ooo 

4,'71)0,000 

4."100.000 

•. ooo.ooo 

NCZ: • 1,00 

TOTAL 

2.100.000 

::1: • .00.000 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
04000 - CO.ORDENAOORIA DE INDUSTRIA. COMERCIO E TURISMO 

CODIGO 

04000, I IU:ua3.024 

o.tOOO.I 1U3!UI ,02'111 

o .. coo.t ta:~~ut .o:n~ 

ESPECIACAÇÃO 

liUIU:STIUA, COMIJU:IO • SIII\IIÇI:IS 

UIDJSTIUA 

~$ INDUSTIUAL 

AI'OIO AO DI!HNVOLVI .. NTI:I, INCIJS'AII.U. 

cotCIIIC:ID 

NOPC!Çlo IMTEIIM .. DO COf«<''CJO 

~to .ati CE31MVCI.VIJ .. H~ COMDICIAL -·-~çlo DO ·'IUIIJ.c:l 

CIU .. \IOLVIMPITO TUUSTlCD DO _,.,. 

TOTAL 

NATUREZA DA DESPESA 
04000 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA. COMERCIO E TURISMO 

CODIGO 

3.0.0.0 

3,1 .o.o 
3,1 .:1:.0 
3.1.:1,0 
3.1.3.:1 

ol.o.o.o 
... ,.o,o 
4,1,1,0 
... t.z.o 

ESPECIFICAÇÃO 

OIPU..S I;ORAI(N,..S 

OIPI!I.AS DE QJSTIIO 
MATERIAL D1t C:CN$UM) 
Ul!:IVI!;OS C€ T1l11CIURD$ I I[N~S 

CI.ITROS MAVI~ 1: IINCoi.AGC)$ 

OIEDIUS Dlt CA•ITAL 

IMVISTIMKNTOS 
081U,S I[ llt:STALAçC!ES 
I~IJINIENTO:S I ""-TERIA!, II._NIEMTE 

PROJETOS ATIVIDADES 

1.000.000 

.... .,. 

.,.,.,. 

a . .oo.ooo 

ELEMENTO· 

""·"" 1.100.000 

Quarta-feira 4 5379 

IK:Z 1,00 

"TOTAL 

z . .oo.ooo 
I .000.000 

1.000.000 

.... ,.. 
000.000 

.... ,.. .... .,. 
:1: • .00.000 

NC.Z • 1,00 

CAT.ECON. 

1.000.000 

t.ooo.ooo 

1 • .00.000 

1.1100.000 

TOTAL. :1,100,000 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
OCOOO - COORDENADORIA DE INQUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
M101 - COOROENADORIA DE INDUSTRIA. COMERCIO E TURISMO 

CODIGO ESPECIACAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 

•• 
a.soo.ooo 

TOTAL 

... ~.OQO 

z.~.ooo 



_5389 Quarta-feira 4 DIÁRfO D.Q CoNGRESSO NAdONAL (Seção U) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
0.000 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA. COMERCIO E tURISMO 
04'101 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 

CODIGO 

CMI OI, I ICU-'G3 ,02~ 

0.101 .IIIIDCISI .029 

ESPECIFICAÇÃO 

II'ICIJSTIIIItA, CQPCIIICtO 1E UllVl;c!S 

INCUS'nllA 

~çla INOJSTIUA~ 

APOIO llO DESENYDLVIIIIENTO INCUS'mU.L 
OIJ!t CONTINUIO.t.CI A llo'PLANTIIIçlo DA INII'~A:-EST'filiT\iqA 11 
.UICA 00 QIS'TAtTO INCUS'mlAL I><JS:SIIIILlTOII'tOO U.ISTAL.\ 
çlo CE NOVOS IMPIU:INDIMI!NTO:S, SEM CCM:I O DI:KNVOLVI 
ICfiiTO TJECNDLCII::ICO I O MIK:iiiTO 00 NI..IIEAO OE E,..A~S 

Cllflm:ICID 

~çlo llriTIIUCA lXI CXII4JlC10 

AI"CIO iU) OUbll/CLVI,.HTO COfiiEI'ICUL 
OIMAMUAI!t O :Sl~ TERCUJUO 00 ESTADO IITRAVIE:!I DA IM 
~NTAçliD DI UM SISTVollo OE ~OI'IM.I.;:i:D DPRES•AU.L Qui! 
.-mMITA ICU10I'IIAS I IEJ;PANslO tiAS ATIVJDAOIES P&R'UNI 

""' 
~çlo oo "NRI::IMO 

DI!SEKVOLVIMI'NTI:I Tl.li'USTICO 00 AMAPA 
01\1\JUU.A I. PADIC:IYP O I>ROWTO TUI!USTICD DO ESTACO O 
O IIMAPA ATAAVIS Oll! PUI!II .. ICII~l!:S , R!AU%AÇ(:!U I. Al>al 
O A I.VIN"roS DE JNTI.RES:K 00 SI!T~ 

'nl'UIL.· 

NATUREZA DA DESPESA 
04000 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
04101 - CODRDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCI,Q.E~TURISMO 

CODIGO 

3.0.0.0 

3.t.o.o 
3,1,2,0 
3_,1,3,0 
3.!.3.:1 

4.0.0.0 

4.1.0.0 
4. 1.1 .o 
4.1.Z.O 

ESPECIFICAÇÃO 

CC.OIZU.S COMIHTiiS 

DIP'IESAS CIE CUSTEIO 
MATD!Al CIE CCI'ISIJfo'O 
URl/EÇCIS Cl' TaRCEIAOS I ENCARGOS 

OUTROS SIR\IIÇOS I ENCARGO&. 

OI:PI:U:a 1:. e.uoJTAL 

JNVI:STtiiiEIHO::II 
oaAA3 I INSTAL.-çeíliiS 
IQUIJIAKNTOS I ""TDUA!. "~NENTI 

PROJETOS ATfVIOAOES 

I .000.000 

.... .,.. 

.... .,.. 

z . .ao.ooo 

·-ELEMENTO 

.... -t.too.ooo 

DEMONSTRAnVO DA DESPESA PO'R UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
01000 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULADOS 

H lO! 

,.T.,_ , •• 1100.000 

.Outubro de_!989 

lfCZ • 1,00 

i'óTAL 

:1 • .00.000 

I ,000,000 

1.000.000 

....... .... .,. 

....... 

•• IIQO,(IOO 

NC:t 1,00 

-cAt.ECON. 

I ,000,000 

1 .ooo.ooe> 

1.~.000 

1.~.-

:t.soo.ooo 

.-::.a-' 1,00 

TOTAL 

111 • .00.000 

IS.IIOO,OOO 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

, PROGRAMA DE TRABALHO 
05000 - DEPARTAMENYp DE ESTRADAS DE m:P.JÃGEM 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

ADMUUSTI!UiçlO I ~Ukl.W..NTD 

ADMlltlS'n!A;lo 

ADMINII.'nUoçlO CMJIAI. 

O!SODQ , 03D?in: I Z, -lU ACMlNIS'TIItAçlo CD ESTACO 

............ ,. 
'ni.IN-Tll IIIOIXIIIJIUtiO 

COIQIIA\tAçiO 01 IIIDOOVlol$ 

Oti000.1 ... 1!!1Ht.3•2. OISINVOLIIIJCNTO 01 INI'AAI:S'f1!II.JTtJIUI •AsU:A 

OGOOCI.I ... l5HZ.•7:t CON:KRII.lçlo DE AOCCII/1.13 

TOTAl, 

NATUREZA DA DESPESA 
05000 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS OE RODAGEM 

CODIGO 

:t.ó.o.o 
:1.1 :o.o 
:l.t.z.o 
3.1 .3.0 
;1,1 ,;,,;z 

.-.o.o.o 
<1.1 .o.o 
... 1. f.O 
..... z.o 

ESPECIFICAÇÃO 

DI:SPES.U CO!miNTII:S 

OISI>IlSA.S DI ClnTEIO 
~T&AIAL OE CONSUM:I . 
SEII\111;0'1 OE TIIRCilRQS ll ~NCAAilOS 

_Dl.lllHIS SEIIYI(;OS I I!~GCIS 

DI!SPISoU; 01 Cloi>IT"L 

INV~STIMENTOS 
Qell4$ E INSTAt.A~U 
ltQUIP.uo!EHTQS E MAT.DilAI. IOlRMANIIH'E 

PROJETOS 

u:..ooo.ooo 

10.000.000 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
05000 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS OE RODAGEM 
05101 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

ATIIilllADES 

.... .,.. 

11.000.000 

1!!1.'1100.000 

ELEMENTO 

uso.ooo 
11§11.000 
1!10.000 

12.700.000 
2.~.000 

Quarta-feira 4 5381 

NCZ , 1,00 

TOTAL 

.... 000 -·--·-
111.000.000 

"'·000.01:10 

UI.OOO.OOO 

III.IKIO.OOO 

NC:Z , 1,00 

CAT.ECON. 

.... .,. 
""·""" 

u:s.aoo.ooo 

115,200.000 

11:1.!100,000 

llfCURSOS DO TESOURO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

" 1(1.000.000 11.1500.000 IO".IJOO.OOO 

ICI,OOO.OOO 15 .!SOO • 000 1S .1500. 000 



5382 Qgarta-feira -~ _ PIÁRJO DO <:ONGRESS() fi!'.CIONAL(SeÇão U) _ 

PROGRAMA DE TRABALHO 
0!000 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
05101 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

OUtubr(). d.~ 1_989 

liCÍ" • .00 

III:OMSCIS DO 1'li:SOI.JiõHI 

CODIGO 

01!1101.1 ... !1:1.82.473 

ESPECIFICAÇÃO 

A!:MUIIIITIUelo li "LANIE~TO 

ADMIIISS'!JtAçlo 

AQIIIJNISTIIIAçlo IXII'AL 

oi.OMINI:S'mA~1io DO ISTADO 
IU~VUIIONAR I! COCIIUM:NAR AS ATIVIDA!:l!:S !'ElO MSEW 
OI.YIOAS JOELO COMII'I.Ili.O ADio\INIS'nUITIVO I O APIIIII'"IIÇCIA 
JCNT0 DOS IU:~W:S ~NO 

........,.,. 
~ROCOVI.t.AIO 

CtiiiiSIItVA~ IIE lltOCOVIAS 

OIKHVOI..YI~TO IX I"II'~AESmu'T!JR,I. .A'SICo\ _ 
"[llfoii'TIR O ATI:Jmi!'IENTO DO FLUXO NOR:Mo\1. , A'mAVES DA 
ME:LHOIUA I CONSI!RVAç:IO DO SISTeMA RODOVIARIO DO IEST 

"" 
CCifii~VAçla CE" AODO\ItAS 

1"03:U.II,.IT.ut O ESa!PENTO DA I'RODUçi:O ••UNStat. I AllR 
ICOI.A DA JIROO.!Çlo, F UANDO O ~M AO CA~ 

TOTAl. 

NATUREZA DA DESPESA 
05000 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
05101 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

CODIGO 

::..o.o.o 
3.1.0.0 
3.L:e.o 
3. 1.3,0 
::..t.3.a 
~.o.o.o 

... 1.0.0 

..... 1.0 
•.•• 2.0 

ESPECIFICAÇÃO 

DI!SNUS COIUIE"'TII.S 

DI:'PIIIAS DI CUST1[10 
MI.TIIUl~ D'i CONSUI>IO 
SUIVIçaS DE TEIII:f.IRO$ E I'Pic.utQOS 

OU'fl'tOS SERVIÇOS E I""CAAQOS 

DE-US OE c.o.•ITolL 

ZHW:STJIICMTCII 
C»>i!A$ ( IHSTAl.Açe;I"S 
EQUII'oli«NTI:IS I MA'TU11oi.L I'II'IMAHIEICTE 

PROJETOS 

10.000.000 

10.000,000 

ATIVIOAOES 

....... 

!1.000.000 

o.aoo.ooo 

ELEMENTO 

1110.000 
11!0.000 
UIO.OOO 

11'.'700.000 
a.11100.ooo 

n>TA' 

DEMONSTRAnYO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
06000- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULADOS 

0.101 ....... .... .oo.ooo 

"'"" ..,,.,. .... 1100.000 

TOTAL 

....... ....... .... .,. 
tl!i.ooo.ooo 
us.ooo.ooo 
, •. ooo.ooo 

111:1.~.000 

ffCZ 1,00 

éAT.ECON. 

....... ....... 
111.:100.000 

Hs.zoo.ooo 

111.1100.000 

IIC% • 1,00 

TOTAL 

• ., 1:10.000 



. OutubLO de Hl89 DIÁRIO DO CONGRESSO-NAOONAL (Seção ll) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
060DD- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . 

CODIGO 

0.000 .Ga421HI . 3ztl 

CMOOO,OM211U. 130 

«MMQQ,064:J1UI .3:30 

O.OOO.GI43tiiZ. 131 

ESPECIFICAÇÃO 

IICUCA~ I CUL.nJRA 

IIQIIJIO ta ""IM!i:IRCI QAAU 

IJaEIIO Mo:QJI..AR 

OIMNVOI.VIMDITQ DO IPISINO C. AAIMIIRO aRMo! 

~CCtu,o;lO 1E I«MJTI~ DO .ENSINO CC ~IUI'IIE11'10 CI'IAIJ 

IN:IINO IX SIGUNDO lill:llU 

INSUlO MIXILAR 

DIIUNYQLVIIIENTtl DO ENSINO IX SIGUtfDO Q:II.W 

OXIIIIXNA~ I ,_IIIUTIENÇ):O DO ENSINO DE :sE~HOO GRAU 

PRO-IETOS 

1'1,7111.000 

•.-.ooo 

27 •• 1!1,000 

Quarta-feira 4 5383 

NC% 1,00 

ltEaJIISOS DO TESQI.RO 

ATIVIDADES TOTAL 

47.120.000 

30.220.000 

30 .ll30 .000 

II.IIOIS,QOO 

IG,MO.ooo 

u:.RG.ooo 

7.000.000 

, •. 00'1.000. c7.tao.ooo 

NC:t: 1,00 -------------------------------------------
NATUREZA DA DESPESA 

06000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CODIGO 

,:..o.o.o 
3~1.0.0 
3.1.2.0 
:J, L,3.0 
3.1.3.2 
:r.:z.o.o 
3,Jl','I.O 
:1.::1:.!1.4 

•.o.o.o 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
..... 2.0 

ESPECIPICAÇÃO 

CIUPI::IAS COMINTU 

~.I$.U Cl CUSTl!IO 
,_TIIU~L C11 CO~$UIICI _ _ 
SPIVIÇOS 011 T&ACii:IRQS E EJriCARGCS 

OYTAOS :n!I'IVlÇI:lS I INCAR!;OS 
TJtANSFEI'IEt.ICIAS CJI'II'IENTCS 

'TJUIN$F'~Ii:NCUoC A il'll$50 ... :1 
APOIO I"UIAiiCitAC 1< U1UOANTES 

IX•EU.& Clf CAI'JTJoL 

JHYaS'I'IJCJitoS 
Qlal:l,tS I lltST,tLAC!li:S 
IQUIPAI«MTO:S I JMT&Rt,tL PE-EMTE 

DEMONSTRAnVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
D6DOD - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
06'10'1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ELEMENTO 

•• 1110.000 
o.VfHI,ooo 
•. HG,ODO 

. 3.000.000 
3.000.000 

f4,80(1,(100 c-

13.1115,000 

CAT.ECON. 

111.1100 .ooc 

UJ,ISOI:I,OOC 

3.000.000 

Z7,CUI5,000 

:1'7 •• 115.000 

TI)TAL <17.1:10.000 

..ez 1,00 

~U;CURSCS DO TZSOURO 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO$ ATIVIOADES TOTAL 

~ 

•• " .. ncut:SOS OltOliiAIUOS 
t:DTA IIAIIITI: CIO I'UJIOQ Cl(• IIAJtTlCIPAr;lo CO:S ESTAIXI$ 
CD'I'I< IIAIIITI DA COMTiiii'Ul~ CO :U.LAAlO•ItlUCA!;lo 
~ DIIIIT-NTZ AIIIJIECADACO:S 

,., ... 

ZS.IOO.OOO 
::r:n1.ooo 

Z,::JOO,OOO 

n.an1.ooo 

320.000 
, •• 250.000 

ra~:~.ooo -·-
• •• 110'11.000 

:;r:o.ooo 
4S.3SO.oqo -·-3,0$1.000 



~384 Quarta-feira 4 Q~!Q.PQlç;Qf:t9RESSO!'!ACIONAL (Seção O) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
06000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
06101 - SECRETARIA OE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COOIGO 

0Cl10l.O.o4l!! .. 1.3211 

oatot .o.uroa2.1:tt 

ESPECIFICAÇÃO 

m.tc.AC:~ 11: a.n. 'nJIU 

.,.SifiiO IX ~II-tAO aiiiAU 

lldlfiO !IIII:UL.ul 

QI!SINVOLYIJIIIIilNTO 00 IN1i1MO DE PI:UIICIAO QAolU 
QDMJV(a A II~IRTolt 0« NOVAS IIU.TRIO)t.AS, ATRoi,VIS tiA 11 
X~ANdO IIISteA DA Rl(tll U~AA BIM COI'O: ttABILI'TAA 
~EIIIIIt!;QAR t ATUAL.IZ.t.A RECURSOS I'II,)MA..OS 

CCIOACUA;lO I[ MANUTI!Nçlo DO INSINO CE I'JI!IICIRD c;J~AU 
~ANTlll. A ~I'UL .. ÇÃO PIIITt:NCI!NTE AO QIIIUPO !TAlHO OE 
7 I: 1-4 A/tOS ICUCAÇlO ~NCAMEIHo\L IIAitl. P11Rfo!ITIR SUII 
PIJITIClJIAçlo AT1VA NO I'IWCEUO SOCIO II:CONOMICO 

1111•11110 IX :Ua.JWOO tlR.W 

PSINO AIWUR 

I)ESI!NVOLYIMIIi:NTtl DO ENSINO IX SEQUNDD QltAU 
ll'llOM::IVPI A OI'ERTA DI NOVAS M.I.TJUCULAS loTRAYIS CA I[J: 
-~.f.ll'!!o-J<U!-s:.~~:o: :~:::::t.:.;: =;;;; ~ ;:;:;o;:o;:;ci\iiiAiii 
A 141UClRJA DA (IUALIOADS: IX ENSINO 

(XJOROI!MAçlo I Mlo-..TI:NÇlO C0 II!NSINO 01 SR:UNPO CRAU 
Pmii'OACION~ AOS ALUNOS QUI CCNCLUIAAM O ~I'UMURO a 
JtAU OPOitTUNIOAOI! Dlr .t.IOPLIAR SI!US co-.ICIMINUIS E qu 
ALII"lCAçlo l'flOI<IISIONAt. "ARA O lltC:RinO NO MEACA!Xl 
M -W<O 

NATUREZA DA DESPESA 
06000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
08101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ÇODIGO 

3.0.0.0 

3.1 .o.o 
3.1.2.0 
3.!.3.0 
3.1 .3,.Z 
3.:z.o.o 
:I.:Z.Il.O 
:I,:Z,II.4 

4,0.0.0 

•.t.o.o 
... 1,1,0 
... t,li:.O 

ESPECIFICAÇÃO 

DI!:!U'ESAS COARINTES 

CI!~EIIAS ot: cu:nuo 
MATt:IUAL 011 CO/ri:IUNO 
II!A\'lÇOS CE TWRCUAOI I! ENCAAIXIII 

OIJTAOI SERVI~~ E EIICAAGCIS 
'Jr:IA~!AI!NC:IAS CORA(Nl'ES 

TJIAioi ... EAEIIICU.S A PH:!IOo\S 
oiJI'OIO I'Jfrlo\NCI!JAO A U.TIJOANTIEI 

DI:PESAS CC CAfOITAL 

IHVIITllll!fiiTOS 
OIIRAS E INSTALA~IS 
EQUIP ...... NTOS I IICATIJIIAI. PERMlNII:NTIE 

PROJETO$ ATIVIDADES 

17,7111.000 

•• 1100.000 

17.1lii.OOO 

lt.11011.000 

7.000.000 

tao.aos.ooo 

ELEMENTO 

&.1110,000 
•• ttOII.OOO 
•• ttOI$.000 

s.ooo.ooo 
s.ooo.ooo 

u.ooo.ooo 
13.1115.000 

D!MONSTRAnYO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
0"1000 - SECRETARIA DE FINANÇAs . 

CODIGO ~SPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULADOS 

07101 7a.ooo lt.eM.OOO 

...... I!,IIM,OOO 

NC% • 1.00 

TOTAL 

47.120.000 

:»e~.zzo.ooo 

30. :120 .ooo 

47.120.000 

MCZ , 1,00 

CAT.ECON. 

s.ooo.ooo 

1:7.&111.<100 

.17 •• 1ts.OOO 

.ex 1,00 

TOTAL 

,,,.,?a.aoo · 



Oulubrode 1989 [)~10 DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!ío U) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
07000- SECRETARlA DE FINANÇAS 

CODIGO 

07000.03070:ti2.4CI'õl 

07000.0~03:112.027 

· 07000.0CUU03fll, 732 

07000,1371031 ... 0. 

07'000, 137U2'111. 7GO 

ESPECIFICAÇÃC! 

AtMJJUSTJtAçlo I I"LIIINE..W.PfTO 

Al:MJIUI.'fl'tAçlo 

ACJolllfiSTIIIA;lo lm!AI. 
ADfi'IINJ:IITAAÇlO 00 ISTolOO 

ACIIUNlSTIUoekl I"INUCI:IRA 

DIVIO.. INTftNA 

AICJI!ITJU;lo 11 INCUIC10111 M I' IINAJICI»>!Ntll 

AQIIJCULTI..Il4 

ACIIIIINIIITitAçlo JIJN.,NCI:IRA 

"'"'lCI .. AçiO SOCUTNHA 

I"NIITICIJ:IA;lo CO llO\IERHQ DO UTolOO fiO Co\PJTAL 
DA ,COM'ANHIA DI. OIISitNVOLVUoEN'Tl:l CIO .t.MAPA 

IINPCIA 1: RIIOJIII30S IIIINI!IlAU. 

DIIRGIIA ILK"mteA 

I"MTICII"Açla liiCCII.TAIUA 

.. ARTICIPAçlo DO QOVEANO C0 ll!:rfADO NO CAPITAL 
011 CDM'AI*UA 011 ELI(TJIICID.II.DE 00 AMAI'" 

DIIITFUIIU'Içlo til! ENEROJA IIUTFitCA 

-LIAçlo DA ltUll 01 OISTlliMnçlo DI ENU!:IA ILI'TIUCII 

SAUOI 11 UNI!'AMEN'Ttl ....,_m 
AUIIITaWCI4 I"INANC:EIAA 

~~:u~~~~I'":~ ... I"INA..CibC!:~oVIA 
I"MTICU1Açlo SOCI!:TARIA 

f'ARTJCIPAÇIO C0 COVERNO OCI ESTADa NO CAPITAL 
CA CCIM".r.HiitA 01 a~4 1L li:!QOTO 00 AMi.P.i 

AUIIITIMCIA I I"AilVIDI.!fCU, 

MQ!õlil- Çl I'"IIIIMIIÇlO DO PATRIM:IPIIIO CIO HRVIDOR JIUIIl.tCO 

PII:I\IIOPICU. SOCU.t. AO SI!JIVIOOR -t.!CO 

COJCTIUitUiclo 'oUIA fOI'lMtoçjta CIO PAUIIP«<NIO 
DO SERVIDOR JIWLICO 

NATUREZA DA DESPESA 
070011 - SECRETARIA DE FINANÇAS 

COOIGO 

s.o.o.o 
:1,1,0,0 
:1.1,1,0 
:..t.:s.o 
:1.1.3,_1 
:1.1.:1,1 
3.1.11.0 
11.1 ••• , 
s.a.o.o 
3 ••••. 0 
s.z.•~~ 
s.a ••. a 
3.z.•.o 
:a.a.s.o 
:w.z.11.1 
:w.a.a.a 

•.o.o.o 
<1,1,0.0 
<l,l.t.O 
<1.1.a.o 
•• , .•• o 

ESPECIFICJIÇÃO 

IXPI~ DI CAPITAL 

UI\I'I:JTI!'IEN'TO:J 
OIIIIA:l I IN:ITALACI'll"' 
I(IU! ... A~rt'TOI E MATifi!HAL 1'1-NEPII'I'lõ 
CON:sTITUiçiiO OU ALMI!NTtl tiO CAPI'UL DE 

PROJETOS ATMOAOES 

....... 

....... 
:s.ooo.ooo 

117.000 

3.171.000 

1.&00.000 

..... 7.000 

a.o:az.ooo 

a.sao.ooo 

ELEMENTO 

100.000 
130.000 

~.-110.000 
~ .... 
~.-

1.<131.000 
u:t.ooo 
136.000 

a.o:ta:.ooo 
70.000 

~.
~.-

Quarta-feira 4 5385 . 

NCZ • 1,00 

TOTAL 

•• ~.000 

1.&00.000 

1 .aoo.ooo 

<I,U7.000 

•• ..,,000 

3.0117.000 

:S.O'CII7.000 

117.000 

3.000.000 

117.000 

a:.o:sz.ooo 

::z.o:sz.ooo 
a.o3Z.ooo 

11.67 •. 000 

JM:t • 1,00 

CAT.ECON. 



.. !!386 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção R) Outubro de 1989 

IICI • '·-

NA'IUIIEZA DA DI!SPEsA 
r:7DGCI - SECIIETAIIIA DE FINANÇAI 

_...,_ 
CODIGO 

•.t.•.o ·······•• s.o.o 
•• 3.1,0 
4,3.1,3 
•.•.•. o 
4,:t ••• t 

ESPECIFICAÇÃO IU!MENTO 

I'J't,OOO ...... ...... ··..... 
:1.2:111.000 
3,:1,.,000 

DEMONSTRAnYO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
07000 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
07101 -SECRETARIA DE FINANÇAS 

CODIGO 

~ 

" , .. 
ESPECI~ICAÇÃO 

III~S OROINAIIIOS 
alTA JIARTIE DO FUNDO IX PUIT'ICIPA;JiO OOS ESUCOS 
COTA I'IWtTI: llA CONTJII.UI;Jio DO SAUI:UO•I(CU~çlo 
IIIICUIIMIS CIIJliTAMENTE ARRICADACOS 

PROGRAMA DE TRABALHO 
07000 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
07101 - SECRETARIA DE FINANÇAS 

CODIGO 

01'101 .0307CI:tUI .•n 

07'101 ,O::J0e0332,0a7 

ESPECIFICAÇÃO 

AOMUUSTRAçlo ~ PL.UII:.W.NTCI 

AtNIIUS1JtA"" 

AONIIIISTJII.C:~ c:EnAL. 

,IIOIIINJITI't ... Çlo DO UTioCO 
-CIIIISIQNM I a:JQJICIENM Afl ATIVJCA~S loCIO DI!SDIV 

~;~" ~=L:.::~~:III'mATl\10 1:/0U AI'KRI"IIÇO 

'oiiiiiiiii:ITIU.çla I'INANCIUIA 

DI~IDA IN'TPII4 

.-TI:U."" I: III~OOS 01 l"llfANCI ..... IITO 

DAn.II=TQS ATIVIDAOES 

:1.171,000 

:1.171.0100' 

71.000 
7,UIS.OOO 

, •• 000 
t.no.ooo 

a.sos.ooo 

PROJETOS ATIVIDAOES 

1 .800.000 

... ...,,ooo 

CAT.ECON. 

:..ao~~~:.ooo 

JIICZ 1,00 

n.ooo 
10.::134.000 

14.000 
LlhJO.OOO 

11.1'1&.000 

TOTAl. 

•. .....,..000 

1 .aoo.ooo 

... ...,.ooo 

...... 't.OOO 



O!Jtybro.c:Je 19§9 DIÁRIO DO CONGRESSO NAqONAL (~eção U) 

PROGRAMA DE l'IIABALHO 
07000- SECRETARIA DE FINANÇAS 
07101 - SECRETARIA DE FINANÇAS 

CODIGO 

07101 ,O.CO.O::IIIl. 7110 

mtot .oosto:n~t. na 

07101,1371!10314.0H 

07101 • 137603111. 7CIO 

0710,1 .1U .. 'I0 .. .Z.012 

~SPECIFICAÇÃO 

.-.ao.IL.TUIIIII 

AOIIIIINIS'nlll~ I'INA!fCIIR.fo 

~AIIITICJI'AcJo :SOCIIT.UUA 

JI-TJCIPAo;JO DO IXIVPNO C0 ESTACO NO Cll"lTAL 

~M~;=t~ ~~Ng~~=~~~T~I:rPA 
.NDlCIIA I. lti~SOS ~lNEIIU'S 

n&ltCUo I:UTRICA 

IOAIIITECII'Ar;:llio ~CIETAIUA 

JIMTICII'Açlo DO COVI!RNC DD a:'liT ... DO NO C.t.PlTAL 
0A CI;M>olf .. ll" DE El.li:Tl'IJCIOADE 00 IIM,o.P"' 
Vldll. U:AR O J"UNCIONoOMii!N'I'C DA ~Rii::J.\ 

Oli1'111tSUIÇio DI IHeJ:IIliA EI.ITI'IIC.t. 

""""LtAçlo DA AIJDC Dl!i" OIS'fJIItiiUICIO OE ENERill" ILI'I'JUCA 
nJSSiaiLITAI'I O AUIENTO DA OJ"I!!I'TA C11! EliiERI:IA li.J11UC 
A A ~iiiULAçiiO DD ESTAIXI 

IMUDI: 1: S.IINI.UCMTO 

SANI"oiMENTO 

AUISTIIJIICIA FIN .. NCUiiiA 

CONTIHIIUJClo AO I'UNOO DE I'JNANCU.PCNTO 1',\IIA 
ACU4 li ESCOTC IJCJ AMAliA 

I'ICPA:ISAR IIE:CUASOII I'INANCIHIIOS, A l'tM OE MlNJMtlAII A 
ML#Ir;IO CUSTC/SENRFU::Io ATIIA.VES OA RIEOUçlo tiO I~ClC 
I C' P~D-:1 E CIO "UMI;NTO DA R ... ClON ... liCAOl OPEIIACION 
At. fiOS SJSTEW.S CE ....... su;CIMENTO 01 Aal" OPmu.tXIS I' 
lU. E,_,RE:U 

I'AJITICJPAÇlo SOCJET•liUA 

I'AATJCII'"çlo CO QOVERNO lXI U'f"IXI NO CAPITAL 
DA COMPANIH" C1! AQ.IA E lsQa"ro 00 AMAPA 
VIMIILI:ZA#I O 'UNCIOI<INENTO C" l-ISA 

AUIIITIENCIA I PREVIDENCI" 

~~ t11i1 l'~c;;t;o lXI "'ATIUM:INIO DO SERVIOOA "'""'LJCO 

I'IIII'VlCPCIA SOCIAL AO liii:RVJOOII: PUII:LtCC 

C0Nn;!JEIUic;lo I'ARA F~ç1o CIO PATAI..CNIO 
DO SI!RVJCO!ll I'U8LICO 
A3UQJIU•R AO :sERVIDOR PUIIdca A ~OR""'C:lo DE UM PA'n:l 
IM:lNIO INDiliU;I.IAL PROGRESSlliO,Me:CIANTE RECOLMI!IIIôNTO 
COWUt.SCJqJO 01 CONTI'IIEIUlç:llES,l AO PAIJ RECUA:SOS AOI 
CJON ... IS PARA INIIIESTJMEr.tTO 

TOTAL 

NATUREZA. DA D~PESA 
01000 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
07101 - SECRETARIA DE FINANÇAS 

CODIGO 

3.o.o.o 

3.1 .o.o 
3. I ,%,0 
3.1.3.0 
3.1.3. I 
3.1,3,2 
3, I ,Q,O 
3, 1 .o.a 
:s.a.o.o 
3.2.11.0 
3.2.11.1 
3.2.15.!: 
:11.2.11.0 

3.2 ••• 0 
s.:a.D, 1 

ESPECIFI,CAÇÃO 

DC$11E:U3 CORRENTa$ 

OESPESAll 01 OJ:ITEIO 
MloTIAIA~ 01:" CON~ 
UI'IVJt;cS 0!!: TERCEIROS lt ENc.u:!GOS . 

AIN.JN~s:tAc;J:O OE: SI;Rl/IÇOS PESSOAIS 
OUTRO:I SEillllt;cs E ENCAAGOS 

011/IRSAS DESPESAS DE CUSTEIO 
tleSPE:SAS O( !lv:ICICIOS ANT5:F'IIOI'CI5S 

~AN!IJ"E"FIE~CIAll COFIRENTES 
IEIICAAGoS DA DIVIDA INT.EANA 

.JJAOS W DIVID#o CONTI'IATACA 
DUTllOS ENCAACOS Cl CIVIOA C(INTI'CATADA 

CO .. 'fi!IIDV!c;Ô~S P#IRA J"0-~0 DO PA'fi!IIP«<NIO 00 
SPVIOOI'I PUI!LICO • PASEP 

DIVERSAS niANSFE~NCIAS CORREI!IT&S 
:KNTINÇAI ..UDtCIAAIAI 

PROJETOS 

117.000 

07.000 

::~.ooo.ooo 

...... 

3.171.000 

ATIVIOADES 

..... 

;z.o:az.ooo 

11.1105.000 

ELEMENTO 

100.000 
130.000 

::10.000 
110.000 

""·"" 00.000 

1 •• 31.000 
1113.000 
•sa.ooo 

a.o:tz.ooo 
>o.ooo ...... 

Quarta-feira_ 4 .538~-

IICZ , 1,00 

TOTAL 

...... ...... 
..,_ ... 

3.otl'7.~ 

3.otl7.000 

.,..000 

3.000.000 

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

S7,000 

a.o:u.ooo 
a.ou.ooo 
a,O:II.OOO 

lt.117a.OOO 

llCZ • 1,00 

CAT.ECON. 

s.••:r.ooo 
310.000 

3.e:U.ooo 



5388 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11.'--) _______ O::.u::.t::.ub::.r::.o.::d::.e.:19:.:8:::..9 

NATUREZA DA DESPESA: 
0'7000- SECRETARIA DE FINANÇAS 
07101- SECRETARIA DE FINANÇAS 

CODIGO 

3 ...... . 

... o.o.o 

... 1.0.0 
4.1.1,0 
4,\.Z.O 
4.1.4.0 

... , .•• o 
"·'···· 4,:1,0,0 
4.:1,1,0 
4,3.1.3 
4,3.5.0 
4.3,5 •• 

ESPECIFICAÇÃO 

CIEDI:IAS D1E lliPCIClO~ AHTPIIDitES 

C.~:J IX e.•rTaL 

UIVIEST lllll:lriTOS 
o.:!IIS I INSTioLAçCI&:S 
IQUIPoUIENTOS E ..... TIRIAI. F'CAMAI'IIEIOITI: 
t:Ofii:JTI'nJI~O OU .W ... NTQ tiO CAPITIU CE 

EM"'lS.U INO!JS'TI'II.US OU #l!lillilC:OI.IIil 
t:IIVIR:SOI UIVI!STIM!ilNTC$ 

OI::IPISAS DI IXERCICIO:J Ati~IORES 
'flllloiHSFEIIINClAS 01 CAI'fT.lL 

ntANUIIUNCIIIS IJriTRAGOVERN-NTIIIS 
CONTIUIUiçOU 11 FUNCOS 

~TUAClo OA DIVIOA IN'l'EI'!Jrl4 
,._TIZA!;lo CA OlVIDA COHntATADA 

ElEMENTO 

...... 
3.1.0.000 
t.na.ooo 

1'11.000 ...... ...... ..... ..... 
3.::136.000 
3.2311.000 

TOTAL 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POIJ UNIOAO'ES ORÇAMENT~AS 
01000 - GABINETE DO GOVERNADOR 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

0&101 

PROGRAMA DE TRABALHO 
08000 - GABINETE DO GOVERNADOR 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

aDMIHJSTJIA;(o I. •I.AHI.,_IHO 

-JMIST!Ur;lo 

ADMI1USTIII"'çlo tmiU.L 

ADMIMIST11:A~ C0 lf:STAOCI ..........,. ... 
""'-U:pQAfE Ml~vtMICI 

URVI;r:JIJ 01 T'J!Ut,NS~TI ii'LUII'lAI. I[ U.CU:STRI 

AI'CIJCI A at~IIIIJICTINDI!NCIA DI IIIAVIia.t.CICI 00 .uct<PA 

ORDINAAIOS VINCULADOS 

...... ..170.000 

...... S.17G,OOO 

PAOJETOS ATIVIOADES 

4,1150.000 

.:r.OOO,QOO 

•. :HO,OOO 

MCZ , 1,00 

CAT.ECON. 

li ,..,.,000 

IIC.Z , 1_,00 

TOTAL 

S,211G.OOO 

HCZ 1,00 

TOTAl 

4 • .1!JO.OOO 

.•• aa.o.ooo 

4 • .1110.000 

:11.000.000 

a.ooo.ooo 
.:r.ooa.ooo 

•.aao.ooo 

"'" . .. .,. 



.Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) 

NATURtzA DA DESPESA 
08000 - GABINETE DO GOVERNADOR 

CODIGO 

:a.o.o.o 
~.1.0.0 
:1.1.2.0 
3.!.3.0 
:J,I,:J,l__ 
3.1.3.2 
3.2.0.0 
:J.Z.t,O 
3.2:.1.1 

... o.o.o 

..... o.o 
•.t.a.o 
... 3,0.0 
•• 3.1.0 
... 3.1.1 

ESPECIFICAÇÃO 

DEP'I5A:S com:tCNT'Ii:J 

OCS~IU.S CE: CUSTIUO 
lo!AnRlAL DE CONSUJ«) 
SIJIV!;<J:J OE TERCEIROS 11 .lrtC.IoA~:!I 

AEM.JifEIU!;lo Cl URVIÇOS PESSOAIS 
OI.<TRO:S ~VIÇCIS li: ENCAROO$ 

'I'IUNS,III'IENCIJIIS CO"'IlENTiilo 
'tlfA!I$li'~~CIAS INTRACiOVI(llillf ....... NT6JS• 

Tlto\N$FIJIENCIAS 011~-CIONAI$ 

IX:IPIEU.S 01 CAPITAL 

UfVEIJTI,..NTDS _ 
~IPA!o\IENTOS ll loU.TUil.AL Puno~AN!HTI 

ntANS~EREitCIAS OIE CAPITAl. 
'niiAPIISI"ERENCtA:O INTliiAC:OVIJINo\M!NTAJS 

AUJtU.tOS iiiAII'A DESPESAS 011 CIII>IT"L 

DEMONSTRAnYO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
DBDDD - GABINETE DO GOVERNADOR 
08101 -GABINETE DO GOVERNADOR 

ELEMENTO 

""'·""' 1,300.000 
?Q.Ooo 

1.230.000 

1 • .00.000 
1 • .00.000 

a.aoo.ooo -·.... .,. 
'TD'l'IIL 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 

00 ...... 

Quarta-feira 4 5389 

CAT.ECON. 

s.QO,ooo 

z.o~:~o.ooo 

t,êOO.OOO 

a . .oo.ooo 
z,aoo.ooo 

.'*00.000 

•• 2110.000 

NCl • 1,00 

TOTAL 

- -._:..IICZ • 1,00 

DEMONSTRAnYO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
08000 - GABINETE DO GOVERNADOR . 
08101 - GABINETE DO GOVERNADOR 

CODIGO .ESPECIFICAÇÃO PR().JETOS ATIVIDADES 

•• 
,, ... 

PROGRAMA DE TRABALHO 
08000 - GABINETE DO GOVERNADOR 
08101 - GABINETE DO GOVERNADj)R 

CODIGO tSPECIFICAÇÃO 

ADMIIIII.TJtAeJiO I!·~LANI.JA,....TU 

AOIIJNII.TJIA!;;Jcl 

.U:»UfUS"MAçki c:aRAL 

ACMtNtStRACJiO OQ I$1'11DO 
:IUPERVISIONAR I: COOI'IIlaNJIR A:J IITIVIOACES 14!:10 Dli'SENV 
CILVUUIJ PILO COIOPLUO ADI<IINI:Sll'IA"l'JVQ 1/0Y APIAI'IJÇO 
.UCNTO 003 RECURSOS H\Jfi'JINOS ,, ... ....,. 

TIII,ANP'ORTI HIOROVIARIO 

SD\I'IÇO:J OE 'mANPOIIITI I'WVIAL C t.ACUSTJtiE 

A"IQ Jl, -IRINTDIOIN<::U. DE NJ~,VIC:.O.Çlo DO oi.MJII"JI, 
I'QIIilfJI,I,I:CI!'R E cr.IINVOL\II!R O SlrTOI=I Dili: ll'IJINSPORTf: HUlA 
OVIARlO DO -1'• llo:I$EiiUR"IC00 Mlti>IORI!S CONOIÇ~II;.s JI,O 

__ IIERCADOS t.oc..t.s • .u. ~rCA_c:f!~<s -~- ........_ _. _. _. 

1"QTAL 

•• 170.000 

•.aiiO·.ooo 

PROJETOS ATIV!DAOES 

C.%110,000 

s.ooa.ooo 

•. :uo.ooo 

TOTAL 

•• ,70.000 

•. aao.ooo 

NCZ , - f,OO 

TOTAL 

•• :100.000 

•• 2150.000 

C.::t'SO,OOO 

:t.ooo.ooa 
:t.ooo.ooo 
11:.000.000 

··-~.000 

"" .... 



5390 Quarta-feira 4 DIÁRI9 DO CONGRE5SQ NAÇIQtfAL Í~S_ão H) _ 

NATUREZA DA DESPESA 
08000 - GABINETE DO GOVERNADOR 
08101 - GABINETE DO GOVERNADOR 

CODIGO 

s.o.o.o 
3.1.0_,0 
S.I.Z,o 
3.1.3.0 
:1,1,3.1 
3.!,.3.2 
s.z.o.o 
3.3.1.0 
3.3.1.1 

.a..o.o.o 
•. ,,o,o 
"·' .a.o •• 3.0.0 
•• 3.!.0 
<11,3, t.l 

ESPECIFICAÇÃO 

.ai:'SQI..UI ~I'NTIES 

~SIIESAS 01 CU::ITI'ID 
IIIATIAU!. O& COICSl.M) 
SERVIÇoS OE TI:IIICEIAOS i' llNC*"'COS 

AIMJ/IIiiUClo DCi :SEIIVIÇQ$ PE:S:IOAIS 
OUTRaS UAVI;GS a IN~GOS 

TltolNSI'IRINCIU COAIII"'TI!S 
TRAN$FII'fi!:NCIAS INTR.I.GOVUI/IIAfo'EN'TAIS 

TRANSFERINCIAS OPVIACIONoi.IS 

OI:PI:U.S. DE CIJI'ITAI. 

INVI'S'TIMlHTOS 
EQUIPAIEIIITOS E M.loTEIUAL ~fiii'NTI 

'nU.ttSI'V!INC"IAS Da ~PITA!,. 
_TRAN.,iRENCIAS INTRilGOIIIôAN#.MI!NTAIS 

.\UJI:IUOS I>.UU. DESPESAS OE CAPtT,It,L 

ELEMENTO 

?50.000 
I • ;,oQ ,Qgog 

?o.ooo 
I .230.000 

1.000.000 
1,1100.000 

a.aoo.ooo ....... ....... 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMI;!NTARlA$ 
119000 - SECRETARI.t. DE OBRAS E SERVIÇOS ·PUBUCOS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

011101 

TOTAL 

PROGRAMA DE TR.t.B.t.LHO 
119000 - SECRETARI.t. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBUCOS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

ACIMlllll:l'11tAçXo. E "LAHI..WCIIITO 

ACIMINIST'I'A;lo 

AOIIIIIIIIITIU.çlo QKRAL 

GeQOO,O:t07021Z, 4U AD!oiiiNISTIIAçlO DO ISI'AOO 

mlll'let.çCIU. ~t..ICAS 

~-0~70:ZIU .:1:1'7 CCINSTAUçlo III ADII"TA;Io C. IPCIIIIU!S 

HMITAçlo I LNANI~ 

HaaiTA"O 

HMITAç!511. IJAIIANAS 

OOOOO.IOII7:U.I.:I:Iil IMMIICAçlo DI: I'"AIIIU.S 

~AIIII::..C 

IIUJC.»ICNTO U.ANO 

OOOQO.IOSUll:tl .:1111 DKSihVOL\II,..NTO 01 .-RIAS UIWANAS 

aat.IOI a SUIAMiiNTO 

l.uiii.U.:IIITI) 

oi&I.STECI,.IIITO O'llCiJJA 

-. 131""7:1: •• 72 Moi.NJTIN;JOO DO SISTEMA 01 QASTICIMiiNTO 
011: AOIJA 011: Mol.CAPA 

SI.U-JITO QEitAL 

OOOOO,I37MU1 .333 UPUIITA;:lo at! SISTDU.S IJIIUNOIJ DI iiJIMI-NTU 

TOTAL 

ORDINARIOS VINCULADOS 

.... 000 I:J,:JSO,OOO 

••• ooo I:J,:JBO,OOO 

PROJETOS ATMDADES 

....... 
3.!100.000 

I ,100_,000 

:1.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

TO ,&00-,00Q. :1!.1!'11!1.000 

Qutubr<> dcd 989 

CAT.ECON. 

3 •• ~.000 

. 1:.0110.000 

I ,.oc),OQO 

a.MO.ooo 
J:.:zoo.ooo .... ,. 

Nei • i,õõ 

TOTAl. 

13,3110.000 

13.:na.aoo 

WC::Z , 1 ,CIO 

TOTAL 

•.on.ooo 
•.OO!J,OOO ....... 
3 • .00.000 

3.300.000 

1,300.000 

1.:100.000 

z.ooo.ooo 
1:.000,000 

•. ooo.ooo 
•• 000.000 

2.000.000 

•. ooo.ooo 

13.31115.000 

"'" . .... 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

NATUREZA DA DESPESA 
09000- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 

COOIGO 

3,1;1,0.0 

:11.1.0,0 
3.1.2,0 
3.1.:1.0 
3.1 .:1.2 

•.o.a.o 
•• 1.0.0 
•• , ••• o 

ESPECIFICAÇÃO 

01-SQ. CO!iii;IINTES 

tiUI"IS.U IX CUSTJ:IO 
MloTVfiAL OE COr.!~ 
SPIIIIÇOS DE TERCUIIO:I 1: ENt:.&ACO$ 

OUTROS SIAVIÇD$ E IIN~S 

OC~S DI CIIPITo\L 

UIVJ[:I.TIMENTO: 
HltloS E IPGTIILA~l:S 

NATUREZA DA DESPESA 
09000- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBUCOS 

COQIGO ESFECIFICAÇÃO 

•••••• o 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
09000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
09101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBUCOS 

ELEMENTO 

1715.000 
110'10.000 
11:20.000 

ta . .oo.ooo 

ELEMENTO 

---
TOTAL 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATAnDADES 

... .. .. jiiC~~~~ OI'ICIJNARlOS 
•COT.-. "ARTI: DO I'UNCO DI JIARTtClP ... çXQ DOS I!.ST.U:CS 
MCUJI:IIOS OUIETAMEHTE AI!IAICACAO:Iil-

PROGRAMA .DE TRABALHO 
09000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBÚCOS 
~9'10'1 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBUCOS 

COI;>IGO 

H!Ot .O:IQ70Zta, .... 

0.101.1017:111.1 .3:)-C 

ESPECIFICAÇÃO 

~QIU!IJI3'1111Açlo I{ .. I.AICI-ICT'O 

.t.Doi!INI3T111Açlo 

.U..IICI3TI'IAçlo CillUt: 

ADMINlSTIIA~lO C0 fSTACCI 
'IU~VI:SIONAR l,CQOROEN.ul AS ATtVIOACI!$ MEIO ~ENV 
01.Yl1)A$ JIEI.O COOC'I.IllO AOMINJITR.IITIYO l/01,1 APEAFEIÇO 
,I,IIIIEICTO CCIS ~$0:l 

l!)l'tC4ç(lES PUBI.ICA:S 

COJISTR\JçlO I ACI.IoiiTAÇJiiO DE IO.ÇYI! I:S 
COTAR O UAVIÇO lluliiLICO 01!: ESIIA~:S Fl:SlOO:S QUE PROP 
C)iqCJOK~ ""l.lo«<IIE:S CONCI<;i:iES OI'ERACIONAIS 

lo!QITA~ I IJII8AHl~ 

HMITAçlo 

lo!AIIlT,a.çi:i.n ~ANAS 

lltRADICA~O OE II'AYiii.A:S 
CRI.t.lt OONClctiES ADI!QUADAS 01 HABITAÇJiO NA$ Mt!:AS DE 
.... UACAS, l!LOIIIt.I.NOCI A ~DIA • 

~l:!lfoD 

• • .IOO.ooo 
1.~.000 

to .aoo .ooo 

• .,.ooo 
Z·.IIOO ,0(10. 

a.!IQS,OOO 

PROJETOS AT1VIDADES 

11015.000 

3.1100.000 

I ,300,000 

Quarta-feira 4 5;391 

CAT.ECON. 

us.ooo 
H!!.OOO 

12-700,000 

Hr.7oo.ooo 

NC:r , 1,00 

CAT.ECON. 

I:S,H!S.OOO 

NC% 1,00 

TOTAL 

.s.ooo 
11.~.000 

1 .1500.0(10 

t3.3QS.OOO 

lfCZ , I ,00 

TOTAL 

•• OQI5.000 

•• OQI5.000 

1:11115.000 

3.1100.000 

3.300.000 

I ,SOO.OOO 

I .:JOO.OOO 

1:.000.000 



5392 Quarta-feira 4 __ DIÁR[Q_!)O Ç(l~G~O NAGOI:@,JSe~oU) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
09000- SECRETARIA DE OBRAS-E SERVIÇOS PUBUCOS 
D91D1 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBUCOS 

CODIGO 

OII101.10A:IH1 .r.lll 

OIUOI,1!J7G, .. 7:z.47:t 

ESPSCIACAÇÃO 

~L.AHI,J,I.Miil,JITD I,JRaANN 

Oc:IC:IIVOL\I'II'I'I!JITO 01 AAt:A:S UlaAJIIt,:l 
DOTAR A C"PITAL a DEMAIS CIOACES OCIS llQUII>AMINWS " 
IEet:~IOll AO :u!U tlllSENVOLVI .. NTa 

saiJDE I: U.IIUtcNTG 

UU:AI'EMTO 

MAJIITaCIMN'TCI' D'ACI,I,I. 

MIIINUTI!NÇlo DO SJI.T91A DE o•STECI .. NTO 
OE ACUA 01 JICAC:.PA 
IO.IITIII O PLIIHO ~UNCIONAJC!(TO 00$ IJISTo-S OE Allol:ST'I! 
CIJIENTO OE AQIJA E COLETCI~ OE ESGOTD SANITAIUO CE 10. 
CAJI'A A I"IM 01 I'AOIICKICION.UI MILHOAII:S CONOlç:(lllS Cl Hl 
GIPil 1: •1:111 IESTM .OCU.L 

I.II .. I_..TU MltOU.. 

lj,opLANTAÇio DI( SISTDU.S ~AIICIS 01 IIAN'I!,.,.NTO 

~;:;-,.; CCINOIClli:S UNIT.UUAS IXI-TA!riDO A CAPITAL 
IE DIW.IS CIOADII.S 01 :JA~TO •A:ueo '11\l'tTNWO UtUN 
DAQ:IES 1E II~IONALIZNWO O USO DO SOI.D 

NATJ,JREZA DA DESPESA 
09000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBUCOS 
09101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBUCOS 

CODIGO 

a.o.o.o 
:~.i.o.o 
3.1.Z.O 
•3.t.:t.o 
3.t.2.:t 

•.o.o.o 
..... 0.0 
•• hl_.O 
••. t.:r.o 

ESPECIACAÇÃÓ ., . 

IXPI:Pa 1:C*Iillt'TW:Il 

Dl=--r:~-.:,:OE DE~1!&.o 
SI:IIIVI;Il:li 01. TI!~CIUADS 1: lfNCAAQOS 

OU'Tml:li SDVI;QS I IINCoi.AQCIS 

Dn:IOI:t.AS OE ~I"''..IL 

ÍNVUTl,.rt'l'llil 
oeAAS I IICSTALAçCII:S 
EOUI,..UCNTO$ E ~TIJliAL ~rn-1 

PROJETOS ATIVIDADES 

:z.ooo.ooo 

... 000.000 

10.1100.000 

a.ooo.ooo 

s.no.ooa 

ELEMENTO 

l'n.OOQ ....... ....... 
111 •• 00.000 

300.09CJ 

''"~ 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PoR UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
1DDDD - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

CODIGO . ESPECIFICAÇÃO . ORDINARIOS VINCULADOS 

10101 a • .ao.ooo 

100.000 2 . .00.000 

Outubro de _1_~89 

IIC% , 1,00 

TOTAL 

~.ooo.ooo 

•• 000.000 

•• 000.000 

:1.000.000 

... ooo.ooo 

l:it.31111.000 

NCZ • 1,00 

CAT.ECON. 

.. 11.000 ....... 
1:t,70CJ.OOO 

111'.'700.000 

13.31111.000 

NCZ , 1,00 

TOTAL 

2.000.1100 

3.000.000 

IICZ • 1,00 



Outubro de !989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
10000 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

.US,ISTINCI-' I I'I'IC"VIDIENCIA 

AaiST&NCIA 

AUliiTI:MCI,I. !ICCIAL QUIAL 

A$$ISI"'NCU. I. ntOK'Içlo SOCIAL 

10000 -SECRETARIA DE PROMOÇÃO SO~REZA_DA DE$1!_E$A 

COOIGO 

3.0.0.0 

3.1.0.0 
3.1 .s.o 
3.1.3.0 
3.1.3.1 
3.1 .3.2 

•. o.o.o 
•.s.o.o 
A.I.LO 
A.l.2.0 

ESPECIFICAÇÃO 

DCSPISJ.S CORREHTli:S 

EIESI't[SAS 01 (;IJSTIUC 
MATERIAL 01 C:ONIIIUM:l 
U:IIIIIIÇO$ ol TGICEJf!OS 1E IENCOI)OS 

lltEM.INIAAr;lo CE SERVJÇCS l"iSSO ... IS 
OUTROS :IGIIIII!;OS I -RNCAAQOS 

DUINSAS Cl eAP'ITAL 

INIIESTIMEN'l'CIS 
DeiiA:I E JNSTAU.C'!ll~- _ _ _ . _. 
IQUIPAJOENTOS I MI.TII'UAL I'IRfoU.NINTI: 

PROJETOS ATIVICAOES 

s.ooo.ooo 

3.000.000 

'ELEMENTO 

, .oeo.ooo 
000.000 
rso.ooo ....... 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
tOOOO- SECRETARIA DE'PROMOÇÃO SOCJAi. --
10101 -SECRETARIA DS PROMOÇÃO SOciAl. 

COOIGO 

00 

" 

ESPECIFICAÇÃO 

TOTAL 

PROGRAMA DE tRABALHO 
10000- SECRETARIA OE PRONIOÇÃO SOCIAL 
10101 - SECRETARIA OE PROMOÇÃO SOCIAL 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO 

.U.ISTINCIA I ltfiiVI~HCU 

ASSlSTI:If'Cito 

AUISTI:NCIA SOCIAL cmui~ 

ASSI:!.TIIIICIA I, i>AOKlç'JiO SOCial 
~VIIt A IN'I'ICAAÇ):O 011$ ~I~S No DI!IENVOLVJ 
VI~NTV ATSIAVIE::S DA ,...NUllllllçlO OAS ATIVJ~S ~ ASS 
ISTIN;CIA I 'ROMlçlo SOCIAL 

PROJETOS ATIVIOAOES 

100.000 
••• oo.ooo 

2.000.000 

PROJETOS ATIVIOADES~ 

s.ooo.ooo 

TOTAL 

,,000.000 

3.000.000 

3.000.000 

s.ooo:ooo 

rcc:z • 1,00 

CAT.ECON. 

1-.1~-

I.UIO.OOO 

3.000..000 

.::z . 1,00 

TOTAL 

100.000 
:1: • .00.000 

2.000.000 

lfC: ' 1,00 

TOTAL 

:1.000.000 

:1.000.000 

:1.000.000 

:1.000.000 

.C% • 1,00 



5394 . Quarta-feira 4 DIARIO DO CONGRE5SO NAOONAL (Seção ll) 

NATUREZA o,.: DESPESA 
10000 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
10101 - SECRETAR:A DE PROMOÇÃO SOCIAL 

CODIGO 

s.~.o.o 

3.1.0.0 
3~'t.2..0 
3.t .a.o 
3.1.3.1 
:s.t.s.a 

~.o.o.o. 

... , .o.o 
4,1. 1.0 
4.1 .:t.O 

ESPECIFICAÇÃO 

QISI'ES.IIll DI. CJ:STUD 
....,TEIUAI. CIE CO'I:suM:I. . 
SVIYJÇQS 01 ~ClilACIS IE lr.ICARQO$ 

JIIM.JNEFUi:lO l)IE SII:IYICQS PI5$5QAI$ 
OUTJIOS SERVIÇOS 1: IINCARCXIS 

DISII't:U.S OE CAIOITAl. 

UWISTJM1NTCI11 
~AS I IN:ITAI.Ao;I5U 
IEQUIP»''iNTCIS E ~TEI'IIAL l'ov.u.NEi'fTa 

CONSOUDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA 
PODER EXEcunVO 

CODIGO 

s.o.o.o 
::r.t,o.o 
3, t. t.O _ 
3,1,1 ,_I 
3.1.1.2 
3.1.1 .s 
S.L::t.O 
3.1.3.0 
3.1,3.1 
3,t,3.Z 
3.1.11.0 
3. l.ll.:t 
:a.a.o.o 
s.a.t.o 
3,2.1 ,I 
s.z.2.o 
:r.:t.z.s 
3.2.11.0 
s.z.a.t 
a.:z .•. z 
3.2,11.3 
3.Z.I.4 
3.Z.ILII 
s.z.a.o 
S.Z.II.1 
, ••.•• 2 
:s.z.a.o 
:s.z .•. o 
:),:1,(1,1 
:1:.:1 ••• 2 

•.o.o.o 
<l,I,O,O 
•. 1.1.0 
•• ,.:1:,0 
•. , .•. o 
...... o 
•• 1 ••. 2 
•.3.a.o 
•.:S.I,O 
... 3.1. I 
•. 3.1.3 
•• 3.1.0 
... 3.:1.3 
•• :S,III.O 
A,3,tl,1 

ESPECIFICAÇÃO 

O.Pis.I.S CtRUNTt:S 

DI_.IS.U DI OJSTIIO 
JI'I::UOA~ 

JIIISSC4~ CllltL. 
JIII.:S:SC4~ MI~ ITAA 
01111-ICIAç!IU PA'fSIONoUS 

MATP:U~ ot: CCI'tSUM:I 
.IR\IIÇI:l$ 01 Tl(l'ICIUIOS I ENc:t.tiGo:i 

1UJIII.IU11Açla 01 SEA\II~S ~ES:S04 IS 
OU"Tl'Ul$ :u:IIVIÇOS I INC411GOS 

DI\IIA$A$ CII:$Pf:S4$ 011: CUSTIIO 
~PISAS Oll! IUIICICIOS .t.NTIIUOI'II!:S 

'nUoNSF~!NCI4$ COAIIGNTI$ 
'TRAN$1'1111!!NCI4S INTR4~11EAN.o.MENTAIS 

fRAMSF&:AII(CIA$- ói>'(Ai.c lONA IS 
'rnANSnllliiNCIAS INttAlõOVEIIN...,.NTAIS 

TIUIIS~IPIJ;NCIAS A JIII,INICIPIOS 
TlltANSHIIIINCIAS A l'tl'UOAS 

INt.TI\10' 
l'tlN:SIONIST.U 
SALAAIO•J'ANILIA 
N"CCIO l"lNANCitltO A ESTUDANTIS 
OU'TJU.S Tl!t.t.NSI"EIIIIINCIAS A JIIS:KIAS 

INC.u:n:cs 0A OlVIDA INTIIINA 
..uRCS CC 011110.0. CONTR.t."''.loOA 
OUT'11011: INc;.UilllDS Oll! DlVIOA COIImt.T.IoOIIo 

CCNTRIIIUiçtllliS PAAA FO-Ç.IiC 00 Plo'rni...CNIO CO 
SIAVIOOA ~LIC:O • ~t.SEJI 

Ol\11115.1.3 TlU.NSI'IAENCIAS COI'IRINTEll 
SI!NTlNÇAS .IJOICIIUIIU 
MSPCU.S IX EliPICICIOS ANTEJIUOIIIS 

DISNUS IX Clo~ITAL 

IJC\II!STIP'INTOS 
o.AAS I INSTALA<;!IIS 
IIQUlll'.ue:NTOS I ~TE'RIAL II~MIIIIIENTE 

C:ONSTI'IUtçiO OU AUM!:NTO 00 CJI.PITAL 01 
IMPAESAS INCU,TAIAI:S OU A~ICO~A$ 

01\IIASGS INnSTIMtNTOS 
OII:SP($A,$ DI E'liiACletOS ANTIAIOIIIES 

TIUNSFEl'IEJtCIAS 01!. CloPlTAI. 
'niANSl'IRINCIAS lNTIIAGO\IEANAMI!HT.Io tS 

AUXlLIO' PoliiA OISPESAll 011. CAPITAL 
CÇt~~TRlllUl,;Oh A ~UNOOS 

'T'IANSI'GAINCIAS JNTaRCOVIIINAA'ENTAIS 
'mAICS~IRIHCIAS A M,.JrfleiPlQS 

»DD!!TUot.ÇlliO 0.0. OIV1tl4 lNT'i~lfA 
-'l'IUçl.o QA 01\1104 ~ntATAOA 

ELEMENTO 

1.0~.000 
.oQ,OOQ 
1110.000 
RO.OOO 

TOTAL 

ELEMENTO 

114.1MI.OOO 
.3.A&a.OOO 
•.• 1:1.000 

13.7ft.OOO 
, •. -.o.ooo 
:13 . 101:1 • ooa --J2,7CII:I.OOO 

~-~--
1 .1100.000 
1 .1100.000 ---.... -II.MO.OOO 
7.SI2a.ooo 

31111.000 --:1 .. 000.000 ,., .. 
1.4:11.000 ....... 

na.ooo 
a.au.ooo 
~-lfÇ.OOO ...... 

.0.1'10.000 
30.IICI!l.'XIO 

171.000 
oo.ooo 
00.000 

-'06.000 --··-3.?M.ooo 
:..no.ooo 
:J.:na.ooo 
:I.:UI$.000 

Qu"'br<;> de 19_89 

CAT.ECON. 

1.11150.000 

I •• ISQ,O(!O 

1.\80,000 

1. 1'110.000 

3-oott-000 

NCZ 1,00 

CAT.ECON. 

,.,.,177,000 

111 •• 7 ... 000 

.......... ooo 
•t .oa •. ooo 

n:rTAL Z7&,GII.OOO 



, Outubro de 1989 D!ÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR U.NIDADES ORÇAMEN,TARIAS 
IIDDD - PROCURADORIA GERAL 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

IIHU 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11000- PROCURADORIA GERAL 

CODIGO 

11000 . 0:)0702 I :t . AD 

ESPECIFICAÇÃO 

..UOICINI'JA 

l'tiOCEUO .JUOICJAI'UO 

OII"II:SA DO INTPIIUI I'IJIII .. ICO NO pqoa:lil~ .UOICUJUO 

"UI:ITIINCU . .IUDU:U)U" 

AOMINIS"mAClO I. llt.ÂN~.Jo\MENI'D 

ltOfo!UUSTRA~ 

Ac.IIJJUS'm"l;lo UIUL, 

ACMIIU:nRaçlo CD a$1'ADD 

TCTAL 

NATUREZA DA DESPESA 
11000 - PROCURADORIA GERAL 

CODIGO 

:s.o.o.o 
3.1.0.0 
:11.1.2.0 
3.1.3.0 
3.1.:11 . .11 

•. o.o.o 
..... o.o 
•• Lt.O 
.... 2.0 

ESPECIFICAÇÃO 

OISI'ISAS CORA'INTaa 

DIESPUU CC CUSTJE !O 
MATii:IUAl. lle CCNIUJM:I 
SIIIIVI~II CE TKJICIIROS I INCAIIIGOS 

OUTROS KRVIÇOII I[ ENC .. IIIÇOS 

DESJ'n41 0C I:APJTAI.. 

JNVEITI,..;NTI:lS 
HIU,$ I. JNSTAU.~IS 
aQUI!AMENTtiS E MATI:RI.t.L ~MI.HIPfTE 

ORDINARIOS VINCULADOS 

...... z.too,ooo 

...... z.too.ooo 

PROJETOS ATlVIDAOES 

....... 

1.300.000 

2.1150,000 

ELEMENTO 

....... 
""·""" 

Quarta-feira 4 5395 

llfC2: , t.oo 

TOTAL 

:1!.1110,000 

:t.tiiO.OOO 

HC:r • 1,00 

TOTAL 

ooo.ooo ........ 
000.000 

I ':HIO .QOO 

L:II!JO,OOO 

1.300.1)00 

lt-100.000 

JIIC. • 1,00 

CAT.ECON. 

1.000.000 

1.000.000 

1.1110.000 

J.ISG_.OQO 

TOTAL. 2.1110,060 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
11000- PROCURADORIA GERAL 
11101 -PROCURADORIA GERAL 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATiliiOADES 

,. 
•• IIII:CUASCIS OIIGliiAIUCS 

C::CT" ~AIIIITI OQ I'UNOCI C. ~MTiei~Açlo .oas ISTAOOS 
...... 

1.700.000 

NC:Z. • 1,00 

TOTAL 

...... 
1.?00.000 



5396 Quarta-feira 4 ·-· •• ,. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL; (Seçãó U) 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR fONTE DE RECUR/:OS 
11000 -PROCURADORIA GERAL 
11101 -PROCURADORIA GERAL 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOADES 

.. 
"'''TAI. 

11000- PROCURADORIA GERAL 
11101 -PROCURADORIA GERAL 

PROGRAMA DE TRABALHO 

COOIGO 

11101.020 .. CU42.474 

11101 ,Q3Q702tlt.<IH 

ESPECIFICAÇÃO 

..UOJCIAIUA 

MQC.:ISG .l.IOICIARIO 

Dlll'l:lolo Cll IN~:IS!i. ~I.ICO NCI IIROCIIISO o.JUCUCI.w:IIO 

.UI!ISTIIIICI.t. ..UDICIIol'll,a. 
ATI/ItDI ... NTO .:UDICioi,L A PI:5!10A:S eAJti!MT'EII 

Atlfi'IUUSt;l"çiO C ~LANE.u.MiiC'nl 

ACM11UI'nllçlo 

o\OJIIIINIInt,I,ÇÃO QPAL 

.. 1~4tNISW!AçiO lXI lõi!I.T"OO 
&IPERVISIONA!t E COOIIOOIAI't AS UIVIDot.OIE:I .... lo lXSI!NV 
OLVID.U PELO CO""'LtiCO IIIDI'IINI:ST!õi.\Tl\10 l/OU A~FI!IÇO 
-ftTo DE RIECUIUO:S ~NO$ 

NATUREZA DA DESPESA 
11DDQ -PROCURADORIA GERAL 
11101 -PROCURADORIA GERAL 

COOIGO 

3.0.0,0 

3,.1.0.0 
3.1_.:11.0 
3.1.3.0 
3.1.3.1: 

-4.o.o.o. 
•. 1.0.0 
4.1.1.0 
..... .z.o 

ESPECIFICAÇÃO 

OE:JPI:3.\S COIUI!:Jrl'riS 

Oli:JPESAC IX CUS'TI!tO 
MJ.TIATAL De CONSUICI 
SCIVTÇO:i 1:1!! 'TE~CETRCS li: !iNCAIICOS 

OLnROS SVIVI~$ E INCARGQ3 

OIISI>1li.AS Dli! bP I 'TAL 

llfVEII'l;T ..... N.1tls 
O.Ro\11 I TN5TALAç0J;s 
IIQUTI"AM!i.N.TCS I MA'TERIAL PSIMAN.EN'TE 

PROJEtaS ATIVIDADES 

100 .... 

I ,3$0,000 

a.tso.ooo 

ELEMENTO 

1100.000 ........ 
'M:)TAL 

Outubro del989 

IICJ:, 1.00 

TOTAL 

"2,1110.000 

MCt 1,00 

TOTAL 

""'·-
100,000 

100.000 

!.:100.000 

l.:teiO.OOO 

1.3110.000 

z.uso.ooo 

"" . .... 

CAT.ECON. 

1 .ooo.ooo 
1.000,000 

I. UIO,OOO 

I .11!0.000 

2.110.000 



Outubro de 1989 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PORfUNIDADES ORÇAM ARfAS i 
12000 ..;. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

PROGRAMA DE TRABALHO 
12000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

CODIGO 

laoG0,03070:11:t,AH 

fZOOQ,~:t.OOSI 

ESPECIFICAÇÃO 

ADI4flllSTlltAçlo • ~U.NIE.J,U«NTO 

All'llllllaTJUo;lo 

AtMUU:ITI!IAçlo C.R.lL 

A~tiUaTJIA~O 00 ISTACO 

"LAME.WCN'I'O QOVIEitN-NTIIL 

IWCIIIMI.'I'ICII 

siSTDM IX INI'-TICA 

~I..UIII.J.IICNTI:I a CIII!<AJCit~A~ 

alOitCPAçlcl C0 ~LoUII-NTO 

c-UNIIOLVI~to AltliiONAL 

~QIII.UU.~ lo C.UII:O 01! ESTADO$ I !IIUfiiiCII>IO:I. 

TIUNSI"IRPICIAS I' INAh:r;IEIRA11 A ISTJr,OOS E: I'IIJNICII"IOS 

.lll'OIO I'INAitiCIII'lO A I'IIJNICIPIO 

~--$ l!n'I~ADC$ 

AQJSTaNCUo I'IPU.NCI:IIIIA 

AII'CIID A ~.JI:TDS DI Dai!H'iaLV1-IoiTO IUCiiiONAI-

NATUREZA DA DESPESA 
12000- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

CODIGO 

:t.o.o.o 
3,1,0.0 
3.1.:1.0 
3.1,3.0 

:·:i:::: 
s.z,z.o 
:l.õl.l:.:ll 

4.o.o.o 
4.1.0.0 
4,1.1.0 
•• f,JI,O 
4.3.0.0 
c.:~~.z.o 
4,:1,;1.3 

ESPECIFIC:.OÇÃO 

DUPIIJA:I CCRIIIHTES 

EII:OPISAS DI CUSTEIO 
I'QTEAUL OE C:ONSI.MJ 
IIERVI rros DI! T.rRCEIRO:S E ENCARG!n 

OU'mOS SliRVJÇOS I ltiiCAR~S 
TRANS~~ENCIAS c::oRRENTI:O 
m•N~ERENCI•s INTERGOVERNAIENTAIS 

m•N$1!VU:NCIAS A MlrUCIPIOS 

IXPI:U:I OE C.UOITAL 

INVUTIIICNTO:I. 
OloRA'S I INIITALAçCIEII 
IQUII'~TDS I! ""'-TIRI.IL PIIIMJ.N!NTI: 

'mAitS~IPIINCU.S 01 CAPIT.IL 
'TJil.trrt:II'ERINC"IAS INTERGOYERNAICNTAIS 

TllANPIAIJIICIA:S A MJfoiiCIPIOS. 

ORDINARIOS VINCULADOS 

...... 17,000.000 

...... 

PRBJETOS ATIVIOADES 

....... 
lf, 100.000 

1.#00.000 

•.oeo.ooo 

•• 000.000 • 

•• 000.000 a.oeo.ooo 

ELEMENTO 

mo.ooo 
1 .a:so.ooo 
1 • .:t0.ooo .... ,. ,..,,. 

7.30(1.000 
s.aoo.ooo 

:1.700.000 
:t.Yoo.ooo 

"'"" 

Quarta-feira 4 5397 

'NCZ, 1,00 

TOTAL 

17,0M.OOO 

17;0110.000 

TOTAL 

.a.ooo.aoo 
,.., ... ....... 

:t • .o.ooo 
a.too.aoo 

1.aoo.ooo 

13,0GCI,OOO 

... 01!10,000 

•.aso.ooo 

•• ooo.ooo 
•• ooo.ooo 

17.0150.,000 .... ,,® 

CAT.ECON. 

a.soo.ooo 

2.100.000 

-·-
14.1150.000 

IO.ItOO.OOO 

3.7110.000 

17.0IJO,OOO 



5398 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO COJ:iGRESSO NACIONAL (Seção O) 

DEMONSTRATIVO 'DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO. 
12000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
12101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Outubro de 1989 

IIIC2 -• 1,00 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO .PROJETOS ATIVIOAOES TOTAL 

.. •• .. llla.JitKII OltOIMAAIO~ 
UITA ,_,..,.. 00 ~UNDQ IX ~AIITICII"A;Jo OOS liSTADOS 
QCUIIISOS OIMT.U.NTI: .-tiCAaAODS 

'TOTAL 

PROGRAMA DE TRABALHO 
12000 - SECRETARiA OE PLANEJAMENTO. 
12101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

COOIGO 

1:11:101.03090114-1.0~ 

I:IIOI.~.Oit.~ 

ESPECIFICAÇÃO 

ADMIIUS'1111AçiO I: II'L.UC.W.M~ 

AD!JiftSTIIIA~ 

ADMINtSnu.çlo QII!IAL 

ACNlNillimAcla DD IISTAOCI 
-.JI"IJ:IVISION.ut I r;:ooi!I!XHAR ,U ATIVIDAOI3 IIW:IO D'EMNV 
OLIIUI.t.S I"IILO (:OMOUI~O "tMINIS'mATI\10 11/0IJ AJIEIH'IU~ 
NCNTO IXIIl RIOJ!ISOS 14,JMAJIOS 

~oWCNTO G:IVIFIN .... NTAL 

JNI'Qiiii!UITICA 

Sli!IOTI""" IX IN~O-TICA 
""'~lOHAII oi.CS Dl'll!IINTES U'1'riiiD DO OA:(ôlD REaJAS 
O CDflf'UToi.CIDMAL, CA,.,z Di" APCIIAI!t P1CA%Mii:MT1l O TRA 
:~~ ... ~"':;~:~![~~~==~:·~~~~~~~~~ 
ATIYIOAoct 1'1,., . - - -

~L.Aid...,..lfrD E OR~TAçkl 

CCIOI'Itlll!lt.l.çla CO IOLAHI.JAMEit'ft) 
ASSISTIA AD QCIVIRM .. OOR C0 ISTAto NA CONQIO~ DI! DI 
IIET1!11ZIU ~lTICA:S, E COOI'IIX~J,I:I NJ, ELJUIQQ,Ar;lo t! AVA 
LJJ,çla' CIOS IOU.NOS 1E IIROGRAM.I.S ~SENVCILVJOOS NLDS O 
ltclOS QIRil"''-NTa iSUOORClltAtJOS E/CU alPI~IIISlONADO 
1011.11 I:STAQO · 

DUOIVOLV114il00 RIQtoNAL . . . 
~-çlo A CJ,IIQD DI DTAQOS E -lCIIOIOS

TI'tNoiSI'IRI!ItCIAS lfiNJ,MI;I:IIlAIJ A ESTolatliJ E MlNICliOIOS 

A~IO I'JIUNtiiAO A KINICIPIQ 
I'OilT~ AS A0...1NÍ$TAAÇ(IES "'JNIClPAIS I RliVJTALta; 
Nt. AS ... SIS ECONOIIUCAS ll SOCIAIS DESSAS l.miDJ,CIS !)A 
lfll'DIIUÇIO, YJ!SANOO A IOIELHDIUA tiA quALIOAtli: DI VIOA 
DI! SUA ~LA;:lo 

~~-· INTIQIUDOS 

AUISTIHCIA I'JJU.IICIIJIA 

-"1110 A ~·TOS Dt: 019N\IOLYI~TO AIIHClNAL 

~=~: =:t~~~~'IO~~~~~~=i;=~llAOAS I'RiaRl 

NATUREZA DA DESPESA 
12000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
12101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CODIGO 

a.o.o.o 
:l.t.o.o 

ESPECIFICAÇÃO 

•• 000.000 

..ooo.ooo 

PROJETOS 

•• 000.000 

•• 000.000 

...... 
... aso.ooo 
a;.no.ooo 

•• QtiO.OOO 

...... 
13,2150.000 
::1,7150.000 

17,01!10.000 

IIIC;I: , 1,00 

--=-:lOS ElO TnCM.IRO 

ATIVIDADES 

--~ 

z.too.ooo 

t.aoo.ooo 

... CIOO.C)O(t 

a.oso.ooo 

ELEMENTO 

TOTAL 

... 000.000 ........ 
700.000 

:t.:tOO.OOO 

:t.too.ooo 

, .:100.000 

·~.0!10.000 

4.CHIO.OOO 

4.0!10.000 

•. ooo.ooo 
•. ooo.ooo 

17.000.000 

oa .... 

CAT.ECON. 

:I.IIOGI.CIOO ··-·-



Outubro de 1989 ~ Q0 _CONG~O NACIONAL (Seção II) 

NATUREZA DA DESPESA 
12000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
12101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

COOIGO 

1.1 .t.o 
s.t.:s.o 
s.t.s.a 
2 • .1.0.0 
a.:~.:t.o 
s . .z.z.s 
... o.o.o 
•.t.o.o 
•• , '1.0 
A.t.a.o 
4.:1.0.0 
•• 3.:1.0 
•. s.z.s 

ESPECIFICAÇÃO 

.._TPIU.L Da co-....o . 
Ufi;'IIÇO& DE TEilCEIRO'I I( ~NCAJ!ICIO$ 

OU'niM liA~ tÇO:J I I PICA~'~~ 
TIIIIINSI'ZAINCIA3 C:OIUUPIITES 

TJIANIII~IAIMClAS_ INTIAI:OVVINAMI!NTAIS 
'ntiiiiiUIPIEHCIU. 1t. N.JIIfiCI"OS 

tlaPIIAS IX CIII"ITAL 

INIIZSTJMINTOS 
~AS t JNSUt.AçCIItS 
CQtlii"~TOS I foiATI!IHIIL "~NIIIITI 

TIUioiS,IEIUNCIU CE CIIPIUL 
'nlolH:II_,IiRENCIIIS INTI!IUIOVVIICAI«NTII1S 

TIUNII'DIINCIAS A "'--NIC:JI'IOll 

ELEMENTO 

1570.000 
I .1130.000 
1 .t:to.ooo 

300.000 ....... 
,. .:KIO .00(1 
3.15(1(1,000 

:L'7ea.ooo 
3.'1110.000 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAf4ENTARIAS 
1IOOQ ~ SECRirrARIA DE SAUDE 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCUL~OS 

13101 UCIIIaTAIUA CK UUOI .... .,. 13,150.000 

....... I:I •• DO.OOO 

11000- SECRETARIA DE SAUDE 
PROGRAMA DE TRABALHO 

Quarta-ieirà 4 5399 

NC:Z ' 1,00 

CAT.ECON. 

.... ..., 
14.ti!JO.CIOO 

to.eoo.ooo 

3.750.000 

17.030.00CI 

TOTAL 

U,OISO.OOO 

IIIC:Z 1,00 

QCUQCIS lXI TESOURO ' 

CODIGO 

l~.l:ntl.:z&I.:IU 

~~-•~u•an -"" 

ESPECIFICAÇÃO 

SAUDe IE UIII-...MTO -.US1STINCIA MICJ~ I IAMI'l'AI:UA 

DIE:U:IIVOI,\IIICNTO CIO U'Telt SAUOIE 

IIWWIJTIMçlo lXI ~~~~ UUOI 

NATUREZA DA DESPESA 
13000- SECRETARIA DE SAUDE 

CODIGO 

:1.0.0.0 

3.t.o.o 
3.1 .z.o 
3.!.3.0 
3.1 ,3, I 
3.1.3,::1 

... o.o.o 

... 1.0.0 

..... 1.0 

..... z.o 

ESPECIFICAÇÃO 

DEPC:U.S CORADTI$ 

CIES.Pfr.IIU OE CUSTJ:IO 
M.lTVU.IIL DE CCNSLifCI 
HJWIÇCS DE nqa:JROS E INC.IIR!ãO$ 
-~ERol.çlo CE SDIVICCIS I>IES$0oi.IS 
OUTRCIJ ~VI!;OS E INCAll!ãOS 

IXWI::U.S DIE CUOITAL 

IN\IISTI-TO:I 
08RA'S r: INST.IILAç!l"IS. 
EQUII>AICNTOS 1E MATaRIAL PE!VV.NE:NTI 

PROJEtOS ATIVIDADES 

•. ooo.ooo 

11'.001).000 

•• 0110.000 

0.(180.0')(10 

ELEMENTO 

a.aoo.ooo 
Z ... I!O.OOO 

=·-8.100.000 

11.1500.000 
11 • ..00.000 

TOTAL 

TOTAL 

I•.OIJO,OOO 

••.ooo.ooo 
.... 0150.000 

IIC% • 1,00 

CAT.ECON. 

•• 0150,000 

•• 0110.000 

a.ooo.ooo 

'0.000.000 

14.0!!10.000 

IICZ 1,00 



5400 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
13000- SECRETARIA DE SAUDE 
'13101- SECRETARIA DE SAUDE 

CDDIGO 

.. •• .. 
ESPECIFICAÇÃO 

•ICURSQS ORDINAAIOS 
COTio ~.-.ATI C0 I'Ur.IOC 01! P~TICIPAçlo DOS llSTACOS 
tiEC!JiitSOS CIAE'T....._NTE AIIRECADADIIS 

TtiTAt. 

PROGRAr2!DE ~BALH~ 
13000 - SECRETARIA OE SAUDE 
'13101 - SECRETARIA DE SAUDE 

PROJETOS 

s . .coo.ooo 
1.100.000 

15.000.000 

Outubro de 1989 

ATIVIOADES TOTAL 

.... - ""·""" 11.aao.ooo o.mo.ooo 
3.000.000 <1.,110(1,000 

D.Ol!O.OOO l .. ,QGO,OOO 

NC:C , 1,00 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOAOES TOTAL 

I:SI(Il,I~IMUI ..... 

u.uDC I :UNUN!NTD ...... 
ASSI:ITI:IfCIA •CliCA E SANlTMU. 

I:*U:NVOLVI ... NTO CIO SO'OA SAUCE 
lo""l~loR ASIII$Tl!NCU. JICOICQ•::UINITARIII ATIIIII.vt:S 0.t. C 
OflaTRUçlO -LIAçlo I RII<OI'IM' Cl. UNIOAOI'& IX SAUOI 

MlofiUTPClO DO :laltJI!I SAUIX 
l'StU:TaR AISIIIT.IMCIA ..OICCI SAitiTAJUO A ~II'ULaçlo 

NATUREZA DA DESPESA 
'13000 - SECRETARIA DE SAUDE 
'13101 - SECRETARIA DE SAUDE 

CODlGO 

2:.o.o.o 
:11,\,0,1) 
:I.I.Z,G 
:1.1.2.0 
:1.1.3,1 
3.1,2,Z 

•. o,o.o 

•.•. o.o 
•• , ,1.0 
•·• .a.o 

ESPECIFICAÇÃO 

--liAS CCI'UIIIJIITI:S 

M.IINUS 01 CU:ITI:IO 
MA,.PI ... L Cll CON'-Ml 
:IUIIIIÇO:I 01 TmCEtR011 I IEN~GOS 
_ IUMJNER ... çlo DE :llil'tVIÇC:I PliS:IO.IotS 
outPQs SUlVI~S 1E IEK~~ 

r::EIPI:U.IS Cl" C.UOIT.U. 

ltNISTII4NTDS 
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMEN1Í"IU«S 
1oUIOO - SECRETARIA OE SEGURANÇA PUBUCA 

COOIGO E~IFICAÇÃO 

~t..JCI& Ct~U. 

~t..ICUo NII,ITM 

TOTAl.• 

PROGRAMA DE TRABALHO 
14000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 

COOIGO 

IAOOO.O:I070:11:1,,.1Q 

't.000,0Cio30CIZIZ.AII3 

ESPECIFICAÇÃO 

AtM11d1:ntA'lo 1E ,_I.APIC.lAMPITC 

ACNJfUSTIIAr;IO 

IDUftJSTI'II"çlo !miAI. 

ACroiiiiiiS'ni'Açlo 0C ESTADO 

OII'IU. NACIONAL I SIICIUIUINÇA II!»Ltt>A 

KIIIUII'ANr;A I'UIILICA 

AIMUriUTRA;lo CIIJIAL 

~,..Nçlo ~ :UitlllÇD$ DE: ftQMAN"& "'--LICA 

NATUREZA DA DESPESA 
14000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 

.COOIGO 

3.0.0.0 

3.1.0.0 
3.1.2.0 
3.1_.3,0 
3-1.3-1 
3,1,3,Z 

a.o.o.o 
•.•. o.o. 
A.I.I.CI 
A.I.:Z,CI 

ESPECIFICAÇÃO 

I:!IESPI:IL\S DE CJSTII tO 
lfoU.'TERt•t.. CE CCN$1.1MC 
.URIIIÇQS CE TII:RCII~S E ENCAR~S 

RPllNI!RACIO Clr SEAIIIÇOS PE:l:SOUS 
OUTACS Sllõii/IÇOS E INC,I,I;ISCIS 

DESPESAS CE CAI'IT,\1.. 

UIIIEilTIMEHTOS 
otlll.U E IHST .. ~aç(SU 
II:QUII'No~ENTOS I M.loTill1AL I'CR.....,.I!NT'I' 

' OROINARIOS VINCULADOS 

110.000 ...... 
IQO.OOO •-Z!I0-000 

PROJETOS ATIVIDAOES 

....... 

3,RO.OOÔ 

& • .wo.ooo 

ELEMENTO 

I.:Z10o000+ • 
1.oao.ooo 

100.000 
oao.ooo 

1.0~.000 
1. too.ooo 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 
14000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBUCA 
14101 -POLICIA CIVIL 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

~ECUII!I.O::I OClOrN .. IHCIS 
COTA I'AR'l'C 00 FUIII:O 01 I'ARTICII'açlO 00::1 II:SUDOS 

PROJETOS ATIVIOAOES 

tto.ooo 
a.a110.ooo 

Quarta-feira 4 5401 

NC% • l,OO 

TOTAL 

lt,I.O,OC!O 

1 .-..o.ooo 

IIICZ , 1,00 

TOTAL 

s.no.ooo 
:r . .-o.ooo 
:t.IOO.CIOO 

CAT.ECON • 

a.~.ooo 

2.11K!.OOO 

:t.t~.ooo 

2.1110.000 

•.• .co.ooo 

lfC% , T,OO 

TOTAL 

110.000 
:t.:ICJO,OOO 
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DEMONSTRATIVO' DA OESPE~ POR FONTE DE RE(JRSOS
0 

1<1000- SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBUCA 
1•101 - POUCIA CIVIL 

CODIGO ESPECIRCAÇÃO PRCl.IETOS ATIVIDADES 

.. 
'TUTAL. 

PROGRAMA DE TRABALHO 
1.C000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 
1.t1D1 .... POUC1A CIVIL 

COOIGO 

ICIOI ,03Q10.11t.•ft 

ESPECIRCAÇÃO 

o\I:IIIIIIJIIIITitA~ ll IIIJ,AMt:oW'IOITO 

~IIIISTIIA~ 

AZIIIIIIJUS'nl,.çiO CJUIAL 

AO!ollNIS'nl•tlo DO I!;STaiXI 
..... IPYIStONAI'I I COtmelti.UI AS ATII'Itl.t.Oit$ !CIO ot:SINV 
OLVIDAS flolll.O COPIFLilO oll:lMINISliU!TIVO 11 O AIOPI'ClCOA 
,_JJTO CIOS lliCURSOS HUfl!ltoNOS 

Cb'IIA NACIONAL. 11: HGUUMÇA ~LICA 

.. IUIIIMÇA -I.ICA 

N:MIItiSlAA~ .IUol. 

*I'IUTIMClC! QDS setVJÇO$ trl SI.Cl.lll.I.Npjl ~L.U::a. 
*-'"I:Ut O SETOI'I IX UQ..JI:toi.Ntll PtMIL.ICA 0t lSUAS ·NEC2SSJ 
D.M)IS DIIUCRUIO, Rll'.ll'tn!T'( A ESTIIIJ'TURA I'ISJCA!: !o\l 
TaUoL C0... A I'IPIALt~ot tJ'I EXTf!NSlo, MU.>~Il!UMENTO 
:1 ~IZAÇ.IiO IXIS :IVIIIIÇQ:S toflllSTADOS A I'OJtlli.AÇb 

NATUREZA DA DESPESA 
1.000 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 
14101 - POUCIA CIVIL 

COOIGO 

3.0.0.0 

3.1.0,0 
3.t.a.o 
3.1.3.0 
3,1,3-,1 
3,1.:J,Z 

•.o.o-.o 
•.1.o.o 
•• 1.1 .• 0 
•. 1 ~·-0 

ESPECIFICAÇÃO 

DIPI:U.I CCIR'tiNT'ES 

DIPISAS DI ~TI! lO 
MATalliAL 011 COI'I:sJ.JM:I 
SC\IIÇCI'I DI TERC'EIJIOS li llllc:.UlCOS 

IIIWM.INIIIAçl,o De .:ll!RYJCOS llltSSOAta 
OU'fRCIS UAIIIÇCIS Eo II:Nç,f,RQOs 

01:-.:U.S DI CM'ITAL ~ 

INIIISTIM!NTOS 
CMIAII E UlltiU.Aç(IIS 
RIJI"-TOS li W.T'IIUAI. ,.._.,.TI 

PROJETOS 

-·-
:l,fMO,OOO 

ATIVIOADES 

....... 

a.uo.ooo 

a • .-o.ooo 

ElEMENTO 

ato.ooo .... ~ 
100.000 ....... 
.... -....... 

Outubro de 1989 

NC:t. • 1,00 

TOTAL 

.... -
t.uo.ooo 

NC:t. 1,00 

TOTAL 

....... 
•ao.ooo 
•oo.ooo 

:1.110.000 

a.uo.ac:6 
a.no.ooo 

•• 1180.000 

NC2 1,00 

CAT.ECON. 

1.100.000 
1.100.000 

• •• 110.000 
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DEMONSTRATIVO DA DF.SPESA POR FONTE DE RECURSOS 
'I.COOO - SECRETARIA DE SEGURANÇA ftUBUCA· 
t•tDZ - POLICIA MILITAR 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOAOES 

.. 
•• .. 

PROGRAMA DE TIIAIIAI.HD 
14000 -~SECRETARIA DIS: SEGURANÇA PUBLICA 
14102 - POLICIA MILITAR 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

DIII'I:Uo IUIC:IOIU.L E H!aMAMÇA -LICA 

UCI.JifoUifÇA ~I.ICA 

ACIMIII1:11111too;IO aiR'AL 

MlNUTI?.IçliO CICia uÃVIÇOS 01 SE~ANp.\ ~LICA . 
SUPIIIA SITOI'I e& SIGURAN!;Io PIJIJLJCA 01 IIIUAS NECISSI 
OAOES O& JII~:SO!II IIEI"ERENTI!: - IISTl'IUnJqA 1< ISlC:A I MI. 
TDILlL, COM A II'INJILIO"OG: tle ~~~~~~~O. MELHOIU,,.NT 
O 1E JClct:IUUlAçiO OCIS SERVIÇOS I'IIE$TA!10:1 A POPlliJiçiO 

NATUREZA DA DESPESA 
'1..000- SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBUCA_ 
'14102 - POLlCIA MILITAR 

COOIGO 

~ .... 
I.IE!SO,OOO 

ISO.OOO 

1 • ..0.000 

PROJETOS ATIVIOAOES 

'.aoo.ooo 

T.HO.OOO 

Quarta-feira 4 54Q3 

IIICZ 1,00 

TOTAL 

ao.ooo 
t,a!So.ooo 

130.000 

1 • ..0.000 

IICZ • 1,00 

TOTAL 

t.aao.ooo 
1.1180.000 

t.aoo.ooo 

t.a.o.ooo-

JICZ • 1,00 

ESPECIFICAÇÃO 
ELEMENTO . CAT.ECON. 

3,0.0.0 

3.1.0.0 
3.1.~-0 
3.1.3.0 
3,1.3,1t 

.... o.o.o 
A,t,Q,(J' 
A,l.t,o 
•.•••• o 

CI:UII:US aii'IIIOITI":J 

OII!:U'IUS DI CJSTI:IO 
...... 'I'KIU.r.L OE C:Oif5UMO 
SIAVl~S OE TUICIIAOS 1: INCAIUOI:JS 

®'IReiS :JalVIÇOS IE IPIC\o<IGQS 

l:ltUI:US D( Q"ITAL 

Ul'nSTI'ENTOS 
Mllo\S ~ INllOTAUr;C!!# 
IQUIP..,..NfOS C I'IIATPII .. l ~IIIIMo\PR!IITE IIIJO.OOO 

~ .... 
'TOTAL 

.30.000 

•so.ooo 

I.OIJO.OOO 

1.~.000 

,: .. o.ooo 
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D!MONSTRATnio DA oéSPESA POR UNIDADES (\llçAMENTARIAS 
11000 - COOAOENApORIA ESPECIAL DE TERRAS DO AMAPA 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO OROINARIOS VINCULADOS 

.... .,. 

.... .,. 
1)EM0NSTRATIVO DA DESPESA PaR FONTE DE RECURSOS 

11000 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TERRAS 'oo AMAPA 
115101 - COORDENAtiORIA ESPECIAL DE TERRAS DO AMAPA 

COOIGO ~SPECIFICAÇÃO 

•• 

PROGRAMA- DE TRABALHO 
11000 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TERRAS DO· AMAPA -
15101 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TERRAS DO A~P~: 

CODIGO - - - ESPECIFICA~O •• 

11-ICUt.T\.IU. 

OI'CoWlrA;lo la!AIUA 

MJI'CMMI. AQqPlA 

AS&JSTii:NCUo TleNICA I IUITIENilO -AL IJoll 

=~= :r:r~!"~cz0 · ICONOMfeÀs- DCI;-~DU~ 
OltU C. •• UXA llEitDA ATJUVI:IJ '00 ACIS30 11 ~PIUIDACC 
11\J!UoL • • • - - . 

NATUREZÁ DA 'DESPESA. 
'HiiOOO - COORDENADORIA ESPECIAL DE TERRAS DO ~p~ 
15101 - COOROENAOORIA ESPECIAL OE TERRAS 00 AMAPA 

CODIGO 

s,o.cr.o 
3.1.0.0 
:1.1.a.o 
3.1.3.0 
:1.1.~-'---
3.1 .2.11 

... o.o.o 
•• 1..0.0 
... 1 .1.0 
•· 1 .a.o 

ESPECIFICAÇÃO 

CCPI:IAS eGAIIIINTU 

-=-~A~ DEcu~r::..O 
SPIVIÇO$ Cl 'TIACEIPCIS C INCARQOS 
: "I)IJN_~qaçla Di. SVIVI~S .,ISSO-!-IS _ 

OIJ'TI'IOS KFI:IIICOS I IINCMIJOS --SQI Gl CU'l'Tot.l. 

1NII'IS1'1M!N'TOS 
CIOII'.IoS I INS'TAt,.loçeiiS 
lquJII'AioEIIITCa I IUITIIUAL l'aAfi!UifiiENT-. 

PROJETO$ ATIVIDAOES 

... . .,. 
000.000 

PROJETOS ATIVIDADES 

000-000 

ELEMENTO 

... ,ooo ---110.000 
100.000 

--zoo.ooo 

NCZ" • 1,00 

TOTAL 

....... 
000.000 

TOTAL 

aõo'.oõo . 

.00.000 

Me:. 1,00 

TOTAL. 

000.000 

000.000 

.... 000 

CAT.ECON. 

<1.00.000 ---
.... 000 

•oo.ooo 

.... 000 
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NCZ: r .!)O 

· DEMONs'rRAnvo ·nA DESPESA PPR uNJDÂoeS 
16000 - COORDENADORIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE , , , 

ÇAMENTARIAS _ .. _ 
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OROINARIOS VINCULADOS ·TOTAL 

1J;101 

1100.000 .... .,. 
Nt;z • 1,00 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECUÜOS 
16000 - COORDENADORIA ESTADUAL DO M.E!Q ~!:IIENTE. . 
16101 - COORDENADORIA ESTADUAL DO·MEIO AMBIENTE 

coou~~ ESPECIFICAÇÃO 

. " 

""" 

PROGRAMA DÉ.TRÃBALHÓ .• ~ 
16000 - COORDENADORIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE' 
16101- COORDENADORIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

SAU0E E 'UNEANitTO 

"'OT:I!;IO AO .. JO•A,.JErna 

DII'"II!.!L\ CONTRA A PtOalo 

~I!.SEAVAC)I) E CCJN'rROUI_ lXI ICJO A,_tENTI: = AII'IPA • 

~~~3 ~I~~~~N~N~~~~ .. ;~~~~~~~ •. 
RAC1CittAL CO:J RICIJfUIIlS NATURU& 

NATUREZA-DA DESPESA 
16000- COORDENADDRIA ESTADUAL DO MEIO AMB-iENTE' ' .. 
16101 - COORDENAOORlA ESTADUAL DO MEIO AMSJEm t , : 1 , _, , 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

a,o,o.o MPISU CICiltlltlNTU 

3.1 .o.o mai>rs•s Cl CUSTI:IO 
:r.t.:t.O """TIIIIUol. OE COfiiiUJCI 
3.1 .3.0 SE:ItVl ~S 01 TE~CIIMIS I PleutGOS 
:I.I.:J.I AlMJNPllli;lo DI IUIIIVIC:OS .. EUDAll 
3.1.3-2 OUnlO:rJUiRVI~I I INCMOCII 

•. o.o.o Olln:U.I OE CA"ITAI. 

•.t.o.o INVRITI..-JITOS 
•.t.t .o WIIAS 11: IIISTAI.Açl!n. 
•. , .z.o EQUIPMCNTGa I' *TDUAL ......... lnl 

PROJETOS ATIVJDAOES TOTAL 

""·""' ""·""' ....... 
lfCZ • 1,00 

' . ' ' ' ~ •,• .... 

PROJETOS ATMCAOES 

....... 

' ... ~ t 

"' 

~ -.~ 

·.· 

ELEMENTO 

toó.OOO 
UIO.OOO ...... 
100.000 

....... __ ... 
""" 

TOTAL 

....... 
000.000 

.. ---·.ooo 

... .... 
ltCZ • 1,00 

CAT.ECON. 

. ~.000 

. no.ooo 

....... 
1110.000 

....... 
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LEGISLAÇÃO PERTTNENTE 
LEI N• 7.800, DE 10 DE JULHO DE 1989 

Dfs'põe sobre as díretrízes orçamentá~ 
rias para o ano de 1990, e d~ oUtras provi· 
dências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o CongrêsSo Nacional de~ 

creta e eu sanciono a seguinte lei: 

····A;t·:sa:·····õ;·~~-~~~-~~-~--~~;;;;;~ttimsfendOs 
pela União, em 1900, aoS EStàdos de Roraima 
e do Amapá serão aplicados na forma de orça· 
mento específico para cada Estado, que deve· 
rá, excepcionalmente, ser aprovado pelo Se· 
nado Federal. _ 

§ 19 Na elaboração dos projetas de lei ar· 
çamentária pelo Poder Executivo de cada Es
tado· a que se refere este_artigo, serão conside
r?J.dos, no que couber, os prazos, o formato, 
o nível de informações e as demais dispo· 
sições aplicáveis ao Orçamento_ da União. 

§ 29' Serão adotados,_n_a apreciaj;ão, pelo 
Senado Federal, dos; projetas _de lei referidos 
neste artigo, no qu_e co.uber, os procedimentos 
relativos à tramltaçã.o. da. proposta orçamen· 
tária do Distrito_Federal. . 

daS dificuldades encontradas para a obtenção 
de estimativas das transferências d,e recursos 
fedetàis para o próximO ex*(C:fcio, enl função 
do atraso ocorrido na elaboração da peça or~ 
çàmentária- da União. A propósito, <::umpre 
destacar a elevada dependência do Orçamen
to Estadual em relação aos recursos transfe
ridos do Orçamento Federal, fato que rec~ 
menda a 'utilização de estimativas oriundas 
dos_ órgão_s federais competentes, para o seu 
fOfritkTr6ento. _ 

A proposta orçamentária-Pira-o -eXercício 
de 1990 orienta-se nó sentido d.e alcançar, 
através de metas de _objetivos setoriats clara
mente definidos, a necessária coerência com 
os anseios da sociedade roraimense e com 
as atuais possibilidades financeiras do Estado. 
Neste sentido, mobilizou-se, com prioridade, 
dotações aos segmentos sociais básicos, a fim 
de possfbilítar a ex.ecução de um elenco de 
ações prioritárias direcionãdaS pa-ra a produ
ção_de bens e serviços.de uso coletivo, notada
mente os. conc;emente,s aos setores Educação, 
Saúde, Energia, Habitação, Sqneamento Bási
co, Segurança e Transporte. 

A par disso, o desenvolvimento económico 
do Estado depende em grande medida da 

·dinamização do setor primário, com base na 
.................................................. , ...................... --. ... ~exploração intensiva das atividades agf"ope-

cuárias, através do emprego de .técnicas mo-
(À Comissão do_ Distrito Federal.) demas que permitem o aproveitamento pro-

- .9:utivo de solos quimicamente_ pobres, me-
O SR. ~~IDENTE _(Pompeu de Sousa) diante e.orreção, adubação e práticas adequa-

- A presrdenc~a recebeu,. do Governador do das de _cultivo. Assim, em que pese as limita-
Estado_ de Rora1ma, o Oficto n9 S/31, de 198~, ções orçamentárias vigentes foram alocados 
enc:arrunhando ao Senado Fed~ral, e~ atendi- recursos capazes de assegurar 0 desenvolvi-
mento ao que prec:ettua a Lei de .DL.retrlzes menta de Projetas e Atividades prioritárias do 
Or~amentárias em seu artigo 58, Projeto de setor. 
Le1 do Senado n~ 315, de 1989, que estima 
a Receita e fJXa a_ Despesa do Estado de Rorai
ma para o exercício [l.(l._a_nceiro de 1990. 

A matéria será despachada à Comissão do 
Distrito Federal, em obediência ao disposto 
no artigo 58, pãráQrafo 29 da citadã lei das 
diretrizes.orç:amentárias, adotados, na aprecia-
ção pelo Senado, os procedimentos relativos 
à tramitação da proposta.orçamentária do Dis
trito Federal. Assim sendo. será aberto o praztr 
de 20 .dias para apresentação de emendas 
perante aquela com~o. após a publicação 
do Projeto no Diário do Çongresso Nacional. 
A Comissão terá o prazo_de 30 dias para prof e. 
rir parecer sobre _o projeto e as _emendas. 

É a seguinte a matéria encaminhada_ 
à Comissão do Distrito. feõeral: 

OFICIO N• S/31, DE 1989 

Mensagem no 1/89 . __ _ _ _ 
Boa Vista (RR); iS ae setembro de 1989 

Excelentissimo senKot Presid_ente do Sena-
do Federai, --- -

Tenho a honra de encaminhar_à elevada 
apreciação dessa Casa· o Projeto de Lei de 
orçamento para o exercício fillãhceiro de 
199_0, em cumprimento ao dispoSto no "artigo 
58, da Lei n'7.800, de 10 de julho de 1989. 

Inicialmente, devo sallentar atotal jmpossi
bmdade deste Governo· apresentar·a-PropOsta 
Orçamentária do EstadO- para 1990;---dentro 
do mesmo prazo focado para a União, em face 

A Receita estimada 

A Receita Global, estimada para o exercfcio 
de 1990. atinge o montante de NCz$-
251.918.000,00,a preços de maio de 1989. 
Desse total NCz$ 242217.000,00 represen
tam Receitado_ Teso.uro, NCz$-5.430.000,00 
constituem-se de operações de crédito e NCz$ 
4271.000,00 somam os recursos diretamente 
arrecadados pelas entidades da Administra
ção IndireW que recebem transferências a 
conta do orçamento do Estado. 

Os recursos próprios representam 16,63% 
do total da Recefta prevista, excluídos os recur
sos diretamente arrecadados pelas entidades 
d~ Admin~tJ:aç:~o lndireta, corp -destaque para 
a Receita tributária que apresenta uma partici
pação de 14,97%, na quase totalidade prove.
nienté do Imposto sobre Operações Relativas 
à"_çitculação de Mercadorias e sobre a Presta~ 
ção de Serviços de Transporte Interestadual 
e lntermunicipal e de Comunicação. 

As transferências federais constituem a 
maior fonte de recursos do Estado, com uma 
arrecadação estimada na presente proposta 
da ordem de NCz$ 201.016.000,00 o quere
presenta 81,17% do total da Receita do Te-
souro. 

A Despesa fixada 

A fJXação d~ Despesa observou as diretrizes 
básicas para a ação do Governo, considerando 

que o atual período governamental representa 
a transiçãq entJ:e a antig:a si~aÇão de Território 
dependente da União Federal, para o Estado, 
que _se apresta a exercitar a autonomia recen:-
temente conquistada. ~ 

As alocações de recursos constantes dos 
projetos e atividades,_ que integram a proposta 

--orçamentária em tela, e~o pautadas no firme 
propósito de conferir prioridade não só- às -
questões sociais mas também as questões in

-Jra-estruturais, como a do suprimento de ener
gia elétrica e a do sistema de transporte, sob 
pena de frustrar as esperanças de desenvol
vimento das atividades produtivas e a solução 
dos problemas sodaís.. 

Com a implantação da programação defi
nidacpara o setor agropecuário1 espera~se ob
ter significativos ganhos de produção e produ
tividade, capazes de proporcinar a elevação 
da renda dos produtores rurais e sobretudo 
a redução dos preços dos alimentos básicos, 
através da eJg)ansão da oferta. 

_ No setor Transporte as açõ_es es~o. vo\t(}.das 
basicamente para a implantação, recupera
ção, conselVação e pavimentação de_ estradas 
de imporlâncla _estratégica para o dtesenvol
vim_ento do Estado, a cu(to prazo. 

Na área de Educação busca-se assegurar 
a_ toda população na faixa_ dos sete a.O$ _q!Ja
torze anos_ o acesSO. à escola, mediante a ex
pansão e melhoria da rede ~co!ar na c~pital 
e em municípios do_interior, A melhoria do 
nível de preparo técnico_ do magistériq cons
titui uma preocu~ação constante do Governo; 
neste sentido fo m programadOs para 1-990, 
vários cursos d _. c;_apacitação e aperfeiçoa
mento. 

Com relação à Saúde, as ações estão con
centradas ria melhoria e manutenção da quali
dade do seiViço assistencial, curativo e preven
tivo prestado pelas unidades de saúde do Esta
do, bem como da adequação da rede. fisíca 
do setor, através da construção e melhoria 
de espaço físico na capital e interior dó ~do. 

A questão-da Segurança Pública vem mere
cendo especial atenção do Governo· em pecor
rência das intensas migrações e do _qe,sçente 
afluxo de populações seminõmad.as, que 

-acorrem aos garimpos, tomando_ imprescin
dível-o desenvolvimento de medidas preven-
tivas, a fim de que o problema não assuma 
as graves proporções encontradas em vários 
pontos do Pais. 

No setor de Energia cabe destacar a progra
mação c!e estudos _e projetas de pequenas 
centrais hidrelétricas, visanâo o s_Uj:>rimento de 
energia elétrica em áreas de maior desenvol
vimento do Estado e a substituição de usinas 
térmicas em algumas localidades do interior. 
A manutenção do parque térmico das Centrais 
Elétricas de Roraima em todo Estado constitui 
uma prioridade governamental. 

-- -Na questão de saneamento básico, o abas
tecimento de água potável aproxima-se da 
universalização Fta capital, onde cerca d.e 87% 
da- população já são atendidos, mas fica muito 
aquém desse nível nas sedes municipais do 
interior e frieXiste ftas vilas e povoados. CaDe 
registrar que a rede de esgotoS sanitários s6 
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atende, em todo o Estado, acerca de 9% da 
popu1ação de Boa Vista. 

Diante dessas deficiências, o Govemo yem 
procurando reverter-se esse quadro mediante 
a implantação de sisternas simplificados de 
abastecimento d'água em vilas e povoados 
do interior e, com especial destaque, para a 
ampliação da rede de esgotos da capital a· 
ser reaiizada com recursos oriundos de opera
ções de crédito internas. 

O problema da habitãção assume séiiãs 
proporções erit função de expressivo déficit 
de moradias prevalecente no Estado, aliado 
ao alto custo_ de construção, fato que obsta
culiza o acesso à casa própria tailto para 
a ~lasse média como para a população de 
barxa renda. Com vistas a minimizar esse qua
drõ, o Governo vem procurando intensificar 
os programas habitacionais a cargo da Com
panhia de Desenvolvimento de Roraima, es
tando prevista a construção de vários conjun
tos habitacionais na capital em 1990. 

São estas as constdefações que ora sul>: 
meto à elevada apreciação do Sehado Federai 
a respeito do Projeto de Lei de Orçamento 
do Estado de Roraima para o exércído finan· 
ce~o de 1990. · · · 

Na oportUnidade, apreserito a Vossa Exce
lência a expressão do meu mais alto apreço.-~ 

-RomeroJuCá FUhO, úOvemadOf do Estado 
de Roraima. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 315, DE 1989 

Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Estado de Rorilfma paril O exercfc/o finiJn-
cdro de 1990. · · · 

O Governador do Estado de Roraima, faço 
saber que o Senado_Federal decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

AI1- 19 Ci õrçarnento do EStado de Rorai
ma para o exercido financeiro. Qe 1990, com:: 
posto pelas Receitas e Despesas do T escuro 
Estadual e de Outras Fontes das Entidades 
da Administra~ão lndir.eta, inclusive Furida
ções Públicas, estima a Rece.ita em NCz$ 
251.918.000,00 (duzentos e cinqüenta e wn 
milhões,_ novecentos e dezoito mil cruzados 
riovOs)" e-fixa. a Despesa em igual importância, 
a preços de maio de 1989_. 

Art. 29- f'.. Re_cçita ~ecpr:r~fá d,a arrecada
ção de tributos e ~e outr.as Receitas. correntes 

_e de capital, na forrr;ta da legis\ação vigente, 
discriminada no Anexo I, com o s~uinte des
dobramento: 

• __ HCzS 1,00 
1. Rece1ta do Tesouro •.. , ................. : ·-~---~-~~--~--=--247.647 .OCO 

1.1 Receitas Correntes ............... -...• m ... - ............ 177.255 200 
-Receita Tributária ........................... :~ .... : ... 37-.osr:ooo 
- Rece!ta Patrimonial ................... ··-·-·-·~--·---~-·· a.Q30.ooe : =~~~: ~~~~~~-: :::::::::.::::: :~~::~::·:-~:~~::::·::' --~~~ 
- Tr-ansferências Correntes ............................. 136.'274 200 

1.2 Receitas_de Capital .............. ~ ... .' ................. 70.391:800 
- Oper-açOeS _de Créditos Internas , ,_. ···-·-·-·-----~---····· 5.430.000 
- Alien?~O de Bens Móveis e Imóveis·······-········-·· 220.000 
- Transforênclas de Capital .... ,,., ... -... " •. ~.-.-......... 64.741.800 

Art 4~ Os orçamentos Próprios das enti
dades da administração indire_ta, inclusive das 

- Fundações Públicas serão elaborados com _ 
observância, no que couber, da forma adotada 
pelo Oi'çamento do Estado. 

Art. 59 Fica o Ciovemador do Estado auto
rizado a: 

1-áb[ir créditos suplementares, no decor
rer do ~cício financeiro de 1990, até o limite 
correSpondente ao total da despesa fiXada 
nesttlei, fazendo uso dos recursos previstos 
no Art 43, § 19, da Lei nQ 4.320, de 17 de 
março de 1 964; 

U- realizar 9per~ções de _créditQ por ante
cipação da receita, até o limite de 25._% (vinte 
e cinco por cento) das_ receitas_ correntes esti
madas nesta Lei, as quais deverão ser liquida
das até 30 (trinta) dias após o_ encerramento 
do exercício; 

UI -Incorporar ao OrçaffiehfÔ do EStado 
os créditos suplementares concedidos peli! 
União, bem como os recursos oriuhdos de 
convênios, operações anteriores de c-réditos" 
e saldos de exercidos anteriores durante ó 
exercido fmariceiro, respeitados os VaJóreS e 
a destinação programática, exceto para os fins 
.de elevar o limite a_ que está autoriZado ~ suple-
mentar; 

IV-dar como 9arantia das operaçõ~' de 
crédito constantes desta lei, até o limite das 
referidas operáções, iri.clusive os respectlvos 
eridrrgos financeiros,- ã receita ProVenierite 
dGlls cotas do Fundo de Participação do EstaM 
dOs e d_o_ Distrito ff7C!e~al; 

2. Receitas de outras fontes, de en1;idac:Jes_ da adlllfntstração in-
direta, inclusive fundaci5es públicas (exclu'idas as Tr-ansfe-
~~~cfas ~ Tesouro Estadual) ............. , ............... .. 

. 
2 

Rece tas Correntes .....•..•... ·-., ..... -.-...•........... 
2. Receitas de Copftal ................... _.-.,·----··--·~-·-·· 
-TOTAL GERAL ....•••••• ,. •..••••.•••• : •••••• .._,__ ____ ·~·~···-·· 

4.271.000" 
.,_4.051.000 

,22Q.1JOO_ 
251~918.000 

Art 3~> A despesa do Orçamento Fiscal, 
fixada a .conta de RecursOS do T esoili'o Esta
dual. será reaJizada segundo a d!scriminação -

V-Suplementar, áispensados os decretos 
de aberturas de crédito, as transferêndàs- ã 
MunicíP.ios nos casoS em que a lei determina 

: --=---"·ã entreQ:a: dos recursos de forma automátic_a, 
utilizando como fonte a definida no art- 43, 
§ 39 da Lei n9 4320~ de 17 de março de 1 964; coll$nte c!o.Anexo I{ e ~pres.enta, por órgãos, 

a seguinte distrtb1,1iç~o: 

Distribuição por 6rgão NCz$ 1,00 
(a preços de 11aio de 1989) 

1. Recursos do Tesouro , ... , , ............... , .... . 
Administração Direta: 
Governo do Estado. de Rol'aima ............... _ ........ . 

2. Recursos de outras fontes ............... -.-· •cro··-·. ~~r-> 
Administração Indtreta: 
(Excluídas as TransferênciaS do Tesouro) 
Departamento de Trãnstto de Rora1~a 
Fundacão de Assistência Técnica e 
Desenvolvimento 1-lural de Roraima .............. -... , ... ~,~-· 
TOTAl •.• -._.r~,.-.-., ..... -...... ,._.,~·.~ .. - ... -................ . 

241.647.000 

247.647.000 
4.271.000 

1.851.000 

z~,4zo. ooo--
251.918.000 

VI- promover as medidas necessárias pa
ra_ ajustar os dispêndios ao efetivO compor
tamento da receita. 

Art. 6~ O Governador do Estado aprovará, 
até 31-ae dezembro de 1989, Quadro de Deta
lhamento dos Projetos e Atividades, por Subti
tulo, integrantes do Orçamento F'tscal. 

Art 79 Esta Lei entra em vigor a partir de 
- 1 Q de janeiro de 1990. 

Art. 89 Revogam-se as disposlç6es em 
contrário. 

---~-·~· .~---
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EVOI.JJ;ÃO W. HECEITA DO 'l'ÉSOOHJ 

(lEI Nt 4,320, & 17/00/64- Art. 22', Alfnea III - Letras A, B e C) 

ESPECIFICAÇÃO 

R>X:EITAS c:<l!iRENl'ES 

RECEITA TRIBt1rÁRIA 

IMPOSroS 

RECEITA PATRIMJaAL 

R>X:EITA INIXSTRIAL 

RECEITA DE SFFJIÇC6 

Tl!ANS~IAS CORROO'ES 

RECEITAS DE CAPITAL 

ClPEl!AÇÕES DE CRÉDITOS 

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

TRANSrnê.t:IAS DE CAPITAL 

TOTAL ••• 

....... ,..,_, 
:naa.an 
:nu.rn 

· :.u•.co 
~n::t.m 

3120.to 

313D,CD 

3131oCJ? , ... .., ........ 
31tlo00 

31W.o:t 

"""'·"' .... .., .... .., 
3llloCD ......, 
...,.., 
""'·"' 32:11.00 

""'·"' 
Z1o00 ....... ..... ., 
""'-"' 
Ml.o:t 

~.oo ...,_., 
..,._., 
,._., 

AR!!ECADAcMJ 
" 

A!lRECADAÇÃD 

" 
OOÇAMEm'O 

" 1 ses I 1 9 8 7 1988 1989 
(A) I (B) (B/A) (C) (C/B) (D) (D/CÍ 

2.251.511 20.047.908 -790 107.649.042 

ao 
47 

785 

203 

176 

l54' 

274 

1.940.0::0 47.333 

3.623-- . 361 ' 
. , . ' 

930.804 2.247.509 141 

13.102~337 

2.861.323 

15.0:0 

1.005.000 

764 '104:689.042 -

~ l24,ClEi1.338 

329 388.700 

10,467 3::a240 40.000 

737 

61 

439 

~ 
285.046 

27 

4'71.609 

~-~-845 

666.620 

5 

'1.624.220 '10.""230.547 ' 530 123.632.638 1.100 

1.688.398 ·4.542.356 169- - - - 33.150.245. 630 ~.710.300 

~ cÀ IIWao\ ro '!'1:&111:1 l 
Cl.a ..... 320. * 17/aiiM .. Art;, IZ, AJ.l.w. JU .. ~ar. Dd • r) 

DESf'!S.\5 rumqm;s 
tarDAS a: amEIO ........ 
·~•c• ... n 
"-1 MIUW 

Ollrlii'IÇÕN ... ~ •. 

.M1DUAL DE C1HD0 

II:JI'I1Q:II a: roa:nos·~:·~. 
...........,io.-a.rn ..... ~ 
(lut._ lkr.oleo- • ~ 

DlWJIIAS ~ a: amuo 
... r.w;:.Ju:l1a11Írt• 

~ di EaU'elet• ""'"-t"lan• 
~IAS aJIRilftm 

.,.,.,._n()cUIS lNnWX:JYEitwa«AAll 

Tnw.r.""'=l-~~ 
~E.caoÕ!teM --"""""""" trwwrnirw=t• • tmtd~' 

1"lloWSilnbcw A nmnmç&:s I'IUVAtWil 

~Saclti• 

'IIW~Sfl:R!N:v.s A I'DIICWi: 

... u_ . --... 1a1Wto4-lll• · 

~ Dl>o DiVIDo\ IfliDN. 

.,..._ cl& o~. ..... Contntlllla 

OJtn. ~:no:.ar-p o. oi ... tda Ccnr:r.t.:Sa 

EJaroll DA Dfvm\ ~ 

..Mw cl& ol. ... tcl& ~ 

Oltraol rn:. cl& D{ ..... Contr.t.ill 

~ '"' PIIC::ITA 

1989 - 1990 

104.8e9.612.~ 

n.as.rn Ut.:uc.o:o 
u.ut.m M.1t7on2 e.ZD.o:o 

loWio:Jt'l' lol,ft7o772 ... ,33),000 

...... osz •• ..,.ooo 1.200.0:0 

1,11117,1Rt I,CICO.O:O 7,702.0:0 

lo::rt7.:1l10 7,750,0::0 2-I.II&.CDl 

~.151,:1631 l:JoliCI,aJl ..... i.s..ixo . 
IIZL!II» a.uo,an . 5.2G.IXICI 

~.w . .n 10.oae.an 31.t10.1Xl0 

UL'IM lto.IXlO Ull,IXlO 

u•oOif IIJ.DXI AIXlO 

zo.na IO.OiX) lOO.CICO 

..... 17.. &e • ....S.270 2<1 ..... 21:0 

CL~ 1.1150.0:0 -..710,1Xl0 

•• wter.IXlO 

a.'IIS t.r.;o.o:o :~o.:o.o:o 

:m:t,ZO l.to:I,O::O lO,ttfoCIXI 

""·"" 1.0::0.0:0 10.227-o:xl ·= ·= 174541 7,210.0::0 ... !ICO.O:O 

134,'11:16 7.000.0:0 oi.lOO.O:O 

ao.m tw.o:o 200.0::0 

li,QG3 10.0::0 XIO,QXI 

•.m at.oll50 2&9.700 

• .30l aH,!iOO 2SO.a:J:I 

1'70 3.150 500 

113.!132 111.1:!0 1.01SL500 

ta.c51 m.aro l.cll.«:X) 

....... 4..0::0 7.100 

599 

ti:Z$ 1,00 

ES1'1MATIVA 

" 1990 
(E) (E/D) 

177.255.200 ~ 

37.091.000 

3-r:-001.0:0 

3.030.0:0 56 

lB.OCO 20 

305.000v -70 

136. 27 4.200 30 

537.0:0 

10.m.eoo -43 

5.43:).000 1.297 

220.0::0 450 

"64".74l.eCXJ "-18 

247.6~ 7.(0) 7 
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- m ;10 ....... t-:- I ... ~!~. 
l!!!! !!? ....... aimu.tnt&;s P/~ to PATIWWIO llO 

SDMtal ...:.UC0 - PASO" ll7o"ll . ..... ., t.tu.rx:o ....... DIVDISIIS ~aR~ ...... "'·"" ........ 
""·"" OnpnM Or bllrclc~ lrlterlorw• ...... ... ., ... ., 
""'·"" tlCI~ DE: C'J>11AL. IO.lol9.103 !:2S.82'1.!l38 ·~ 
4lCO.tiO ,....,....,. lO.OU.Mot lõ!G.l.U.'JOCI rlolllolloO:Ó 

•no.oo Chli\S t JrmAUC(lf3 $,20$.1197 l5.1CJ7.360- fiJ.SU,OOO 

4120.00 li:UII'IHJfJOS E waotiA1. f'DtWCfit' "'·"' ... ..e:J.OCO 10,2;0.CXXl 

"130.CO UM.:ST1tl:lf'lO U4 ~M: DE Qm,t3l'!C1AL. .o~.m.ooz 104;,031.340 

41«JoCO CDISTt1tllç1D o:u AI.HJml tlt t:N'lT.U. CE DI 
~ 1J111m!WIS CN IGftio::tAS - 414.11!11 ' 2,41G,D:IO ...... ., 

4110.CO ...................... ...... ........ "'·""" 
4111.00 s.nten;M lntlciári• ....... 
•1w.oo ~di D:enlleu.Mte~ ...... .... ., '"'"""' 
"""·"" 1fMJ1Si)Es IJWfCtli'IAS ...... ""·"" ...... ., 
........ IQ.Jl!Siçl.o DE Itóvc:S .., ....... ... ., 
........ .WSiç1oo U: TÍ1UU'IS IIEPIIESDfrAl'lVOS .,. 

0\I'ITAL J~ lHJtlliALlZAOO '""" ""'""" ""·""" ....... =~~::~Al. DE l!i ..coo.o:o ........ - .. ..-.... .... , ........ tlloViSflllbClAS tlE CN'ITIII. f.Zo'ICO ........ 1.120.800 

_CIO.CO tMISflllbclA:I ~AIS ...... ....., 
'"'·""" 

otJII,OO AoJdU001 para~ dor ClcL\tal ....... 
4\l3.CO CIDIItrlbul~ • f\n:IOII ...... ....., lCOoiXO ....... ~~4IS ...... ....... 1150.0::0 

Gl;J,OJ ,..._rri'CS:•-·-Mlcipar:- ...... ~ó)o lfiOoO:O 

"""·"' NCIII'lv.çlo Dilo llhllM llm:ANo\ ... .., ......, ........ 
<llSloOO -u-.io.,. olvldac-tntm~. ....... .... .., ""·""' 
"""·"' IKlRflzw;lo DA DIVJW. Em'Jflo\ lo$71 ...... M<O 

""'·"' oW)rt.l.-.iD da Divldil Cantnt.da l.'S'te "·"" "'"" 
TOTAL.,, a.ct.197 z:lt.71_0.380 24l,,4Mlco 

ESTAOO "" ROl! AlMA 
EXER.C(CJO 1090 DEMONSTRATI\Ió bA RECEITA E DESPE_SA SEGIJNOO AS_ CATEGORIAS ECONÕMICAS 

IIII: C I!: I TA NCzS MCd OI!:SPII:SA NCIS MCd 

REC:F::ITAS !XlAADir[3 111, 25:;.200 """"""'""""""' 1!> 9.0-õ 2. 200 

ª l'leect!t. Tl'1b..Lt.irt• 31.0111.0:0 Oe~ do Cu3te1o 134,2~'.cm ' 
Jlecll1t.a P.lltr!mi;nt.-1 3.030.0:0 ,......,,,MiM CorTu>te• 2<4,",200 

. 
Jlecd t.a lM.illtrial lD.t:XXI ~ 
Roee1t• di! Servi~ ""·"" ~ tnor.terênclu ~ 136.214.<!00 ''""""' ll,lU,IXXl . 
CUtru lloce!tat ~t.• "'"""" -

TOTA~ 177.255.200 TOTAL· 177.2!.~~200 

SI..FD!AVIT 00 ~ ~ lll,l93.00J 

RU:EJ'f'AS tt: CA.I'lTAl. 'lO. :Jtl,BOO ~DE CAPITAL f8.584.800 

C\:lerBÇÕes do crêdlto S,430,0:0 Inve11timentc» 1111.13<1.0::0 

A..lhnaçiio de lle"'ll ""·"" . Inversõn Finln::elru 4.2110.00) 

'l'~t~..ên;:lq de c.pft&l &4. 'Ml,SCO ,......,,.,..ên;:l .. de~~ t&l l,uo.ecu 

TOTA~ 1111.564.1!0J TOTAL 1111.584.1100 

lltSUMO 

na:EITAS ~ •• ,, .•• 171.25S.2110 DeiPESAS alRJUNI!S,',;,,.,, l~,.osz.::oo 

f~ECE:11AS f-.: CAPITAL., ••• 10.JU.IOO llE:SPESAS DE CI.PlTAL,,, .... att.~B4.f!CO 

'l' O'l'A L ... 241,647.0:0 TOTAL ... 247,647,tr.0 
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ESTADO OE ROR AI MA 
~XERCÍCIO 1eo~ 

R.ESUMO GERAL·,DA RECEITA 

COD_IGO 

1000.00.00 
uoo.oo.oo 
1112-.04.00 

1112.05.00 
1112.07.00 

lll3.02.00 

lJDQ.-00.00 
1500.00.00 
1600.00.00 
1600.13.00 
liOD.l6.00 
1600.17.00 
1600.99.00 
1700.00.00 
noo.oo.oo 
2000.00.00 
::uoo. 00 .o o 
2110.00.00 
2200.00.00 
2400._00.00 

. 

E S ·p E C I-F'I C C X" O 

P.I!CEITAS C:ORIU!:m'~ .. .. • ' 
RECEI'J:A TRIBUTARIA 
!111~~~~0:~1: Renda e PrO"f,~n.tos de Qualquer Naturez& 

Imposto s/a Propriedade 'di!!i Veículos A\ltomotores 
Impo~::to a/a Transmis11io •caus• Mortis 11 ~ DO~çio 4e 
llena • Direitos 
IIDposto a/ Operações Relativas i Circ:ula~;io de Mer 
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans -
porte .Intêtest.adual e. Intcrmunieipa.l e de Comunica 
ç&o . • • - -

RECEITA PATRIMONIAL 
RECEITA INDUS:t'RIAL 
RECEITA .OE s.:JWIÇOS . 
Serviços A4ministra.tiVo.
Serviçoa Educacionais 
Serviços Agoropecuários 
Outros Serviços 

TRANS!"E~NCIAS CORRENTES 
.)UTRAS REC!ITAS CORRENTES 

RECEITAS OE CAPITAL 
OPERAÇOES DE Cru!DITO . 
. OP!:RAÇOES OE CR!:OITO INTERNAS 
ALIENAéJtO DE BENS ' 
TRANSFER1:NCIAS OE -CAPI'l'AL 

TOTAL •• ~· -~ •• - ••••••• ~ ••••••••• --.- ••• •. '.-:.-;_ • .'. ~ ; • • ~ : 

'.,-

H7-.25.S .. 2-00 
37.09,1.000 

2.000 
700.000 

1.000 

36.388.00_0 
3 .0_30. o o 

18 .000 
- 3-QS,.QOO •• 

300.000 
S._OPQ 

ljG.-274.,200 
537.000 

70.391.800 
5.430.000 
5.430.000 

220.000 
64.741.800 

Outubro de 1989 

MCZ$ 00 

OUTRAS 
F O K T • s TO'l'AI; 

4.051.000 181. 30.6 .-·200 .-: - J7 .on.ooo 
- .. 

2.00_0 - 700.000 

- 1-000 ' . 
- 36,3.88~00:0 • 

;!"62.000 3.292.00:0 
2.070.000 2.osa:oo.o = 
1.169.000 Lf.74r00"1) -

- 300.00'0 
- ,s :nop 

230.000 230.(]00 
339.000. 939.00"0 
- 136.274.200 

sso.ooo 1.087.000 
220.000 70."611-80"\) 
- 5.430.000 
- s.no-.ooo 

220.(10.0. HQ-.OQO -0 ' 64.74Laoo 

4.271.000 :z:si.9ia·.oo~o 
.. 
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( 
UTAOO C! ltOitAIMA 
EXEliC(ClO U10 

1000.00.00 
11011.00.00 
1110.00.00 
uu.oa.oa 
1112.04.00 

nu.oc.a.a 
1112.04.05 

1112.05.00 

1112.01.00 

11ll .. OD.OO 
1113.02.00 

13CO.'OO.CIO 
1310.00.00 
u:u.:oa.oo 
1312.00.00 
n:zo.oo.oo 
u:zz.oo.oo 
nto.oo.oo 
1500.00.00 
152D.'OOoDO 
1520.:2!1.00 

iioo.oo.oõ
uoo.tl.oo 
liOO .. U.·OO 
1700.00.00 
172o.o,a.oo 
nn.oo.oo 
1721.01.00 
1'7:21 .. 01.01 

IESPitii'ICAC:IO 

UCE:ttAs coaltElrrn 
UC:ITA TIUBOTI.aiA 

!HPOS'I'OS. 
I.poacaa Sabre o Patrt.6nio • a Raada 
1-.poataa .,. ll•':'i• • ~··toa da ou·~ 
•at.acau • Ad.ict.aul . , ~ . . 
Adicional- do Iapoat.o •obra a a.ada - ... -
aoaa 1'1aicraa 
UJ.cianal do lapoato &oU• it. lteD4a - Ma -
aoaa .Jud4ic.a 
lapoat.o &/& PrapriMada da Va~ A1ltD • 
WIOtorea 
lapoato a/a 'ft'anaalaalo •cauaa Jloctla• • 
Doaçia da .. na a Direito& 

lapoataa Sobra a Prodaçio a a elxculaoio 
lapaato a/ Operacõaa Jelati••• i. Ci:n:ul.a -
cio da Har~adoriaa a aabra Pr.atacàe• .. 
larvica• da 'n'anaportaa IDt!reatadUal • l!!. 
taraunicipal a da eo.utticacao 

U:CEH'A PATRIMONIAL 
RECJ:tTAS IMOBII.II.UU 
Alu9uit.. 
Arrend ... ntoa 

Jm:EITAS DE VJU.ODS 'DIDBti.U:alOS 
Dividendos 

OUTltAS RECEITAS PA'l'ltlMQ.Mll.lS 
RI:CEITA INDO'S'l'RIAlo 

JU::C&ITA DA INDIJSTUA DE TRNfS!'ORHa.ÇlO 
Receita d& Indüat.ria Editorial • Giafic• 

RÊCiriA DE-SERVICOS 
servi~o• Admlniatratiwaa 
ServiçoS Educacionais 
TRANSF~CIAS COIUl!:liTES 

'l'RANSFERENCIAS .I~I 
Tranafarinciaa da Oaiia 
Participacio na Receita da UD1ia 
Cota .. Parte do l'undo de Parti~ipacia doa 1!, 
tadoa e dO'Diatrito Fedaral 
'l'ransfliirincia do IllpOat.o a/a Aand& Reti-

_DIEI"!'' D'10 

'IO:I.OGO 

2.000 

1.001 

1.001 

100.100 

1.001 
JI.JIIoOOO 

li.311.DDO 

21.000 
1.000 

1.000 

11.000 

300.000 
s.ooo 

131.21.c.200 
59.(11 .. 200 

S7.lU.200 
1721.01.04 

1721.01.12 
do naa Fonte• .. , 
Cota .. Parte do I~ato Sobre Produto& lndaa 
Ulalbadoa-Eatadoa ZXpo:ttadona de Produ: 
tos Industrializ•ctoa 

1.100,.100 

1721.01.30 

1721.0,.00 
1721.0!.01 
n:zt.at.n 
noo.oo.oo 
1910.00,00 
1911.(10.00 
1911.43.00 
nu.,.oo 
1990.00.00 
t,o.n.oo 
2000.00.00 
2100.00.00 
2110 .. 00.00 
:z:zoo.oo.oo 
·:z:zto.oo.oo 
:zz:zo.oo.oo 
2400.00.ll0 
:zuo.oo.oo 
:zut.oo.oo 
2Ul.Ol.OO 
2C2l.Ol.Ol 

2C21.0t.OO 
2C2l.Ot.Ol 

cota-Parte da cont.:dbuiçio do Salirio-E4u
cacio 

outras Tranafarinciaa da Daiio 
Convinioa 
Outras Contribul;io da União 

OUTRAS RECEITAS CORRER'l!ES 
KOL'l'AS E JUROS DE MORA 

Multas a Juros de Mora doa Tributo& 
Hultaa e .Juros da Mora do lCHS 
nultas ,. .:Juraa da Mora da Outras 'f;ibcltoa 

RECEITAS DIVERSAS 
OUtra• Rt!ceitaa 

RECEITAS DE CAPITAL 
OPERACOES DE CRtoi'rO 

OPERACO&S D& Catrlr.t'O IKTEDAS 
ALIENACXO DE B&NS 

ALI&NACAO Dg !IENS MOVEIS 
ALX&NACAO DE BENS XMOVEIS 

'l'RANSFESÜ::NCIJ\S DE CAPITAL 
TRANSFERE:NCIAS IN'l'ZRGOVEIUfAKDDIS 

'%'ranaferinciaa da Uniio 
Partlcipacio na Racaita da Uaiio 
cota-Parta do Fundo de Participação doa E~ 
tado• • do Diat.rito Federal 

Outras Tanaferinciaa da Uaiio 
Convinioa. 

7.000 

300.000 
?C.Tu.ooo 
1.100.000 

.61.613.000 

53&.000 
U3.DOO 
123.000 

1.000 

Uo7,4lol00 
U.7U.IOO 

12.141.100 
2.ooa.ooo 
z.ooo.ooo 

FOMTE 

37.011.000 
n.ou.ooo 

J.o:so.aoa 
2t.ooo 

1.000 

:s.ooa.ooo 
11.000 
11.000 

Jos.oao· 

13&.274.200 
1U .. 274.200 

537.000 
sn.oocr 

1 .. 000 

s.uo.ooo· 
5.tlO.OOO 

220.000 
200.000 

20.000 
C4.7.U.IOO 
'4.7U.IOD 

CATEGOfiiiA 
CCO,NiiUIC.A 

177.255.ZOO 

70.311.100 

] 

= I 
= 

~ . 
: . 
i 
= 

; . 

= 
~~----------~~~~~~-

TOTAt. Ô ( 247.&47.000) 
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JfC: 1,00 

PROGRAMA DE TRABALHO 00 GOVERNO - DESPESA POR FUNÇi!ES. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

..a.lllaciS. 01 Tt:IDAS AS I'ONTaS 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO. TESOURO 0. FONTE$ 'rotAi.. 

.. ADIIUUSTIUI~ 1: .. 1-Nd.WCMTO ........ ooo U:II,HC.OOO ., or.QIIJIUSTRAçlo IIO.S"-.000 110.~·.000 

~· .-DMUIIJ!JTirA~ ~AI. .o.:m..ooo .O.:taa;,OOO ... atUI",CIIçllllS I'WLICoUI ao.ouJ.ooo to.OIII.OOO .. AI»>IMI::tTIIIAçlcl I' INAMCI:JIIA s.a..ooo II.IIH.OOO ... OlVIDA INTPNA' us.ooo • .,.000 ... DI'IID.II I:JTEA'NA f.QS6.000 I.HII,OOO .... lloUITIC111Açlo :IOCIIf,..UUolo .1..000.000 A.ooo.ooo .. ~IIII.J,.UIIflrTO IXIVDIN ...... HTAL IO.Hl ,000 IO.SSI.OOO ... ~--Tic:A • •• ooo -·-- ~~TO 1: CIRÇU4"NTAçla ••• 11.000 ••• 11.000 

" AIIUOJLTUIIIA a . .oo.ooo Z.AIO,OOO 11.:no.oao 

,., ACNIMISntr.çlo :s.too.ooo ::t.•ao.ooo •. ~.000 ... ADMUUSTRAçlo OIIRAL a.too.ooo a.•:zo.ooo a.szo.ooo .. ~;lo.ull~ -·- ,., .... ... Qa'MNVDLvtl'lliiiTO olNIMAI. . 700.000 ,.. .... .. OIP'UA IIACIO~L 1: UCU!I ... ÇA -Lic.t. 11.:170.000 1 ,as1 ·- a.:e:n.ooo .. ~ÇAPUai.ICII s.no.ooo 1.11151 ·- a.z::u.ooo 

••• .u:INliiiSTRAçlo §IUIL :1 • .00.000 z . .oo.ooo 

'" ~ICI-IITO MlLIT• 3.000.000 3.000.000 

,.,. CIOMTJI01.1: 1: SIEWRANÇA 01. 'fi!IA~II:QO ~ .. 70 .ooo t,asl.ooo .e.:~z-1:ooo 

., DIIMN'Iio~VIICJCTO lll:llõliONAI. 11.M7.000 11.:107,000 .. ~UU.ÇIO A fõ'UIC:O ~ ESTAOOS E IIUNICI~IO:I IO.::wt,OOQ 10.3&7.000 

,., 1'1WC$11EIIIENCUIJ I"IIOIAN~IIUI!S A EIJTAIXIS E il•t.IIUCI.II'lOS 10.3117.000 IO.M7.000. .. DllaDVOI.VI.._,.TO DE MI~·REIUI5EI , .ooo.ooo 1.000.000 ... -INIIJnlAçiO IIUIAI. 1 ,OOQ,DO(I I .000.000 

N llti.JCa;lo li CIJI.l\IAA 37.a;u.DOO s7.a:n.ooo .. KICSIIID DE ii'Ru.;IJICI QR.W 30.01&.000 30,o1a.ooo ... EQJNCI RGU~AR ::ta.ota.ooo 30.ola,ooo .. lhiJUO '01 KCiUNOO GRAU •. .wp.ooo • ... *0.000 . . 
'" .IISINCI I'OI.IVAI.PIT&: .... *0.000 .... ..a.ooo 

EIIISINCI :IUPIIAIOA ....... •oo.ooo - INSUlO til!! OR.t.D.J.IIçlO ....... •oo.ooo 
g IUlUCAçiO l'l:IICA IE DISP<Hm:ll .... - •acr.ooo 

= ICIICA~ I"I:IICA ,.QO.OOO •:zo.ooo .. ""~ oeo.ooo -·-,., Cll"usiO CUI.~I. 1!150.000 ....... .. IIOIIERC:IA 1E ~·ICURSO:I MI~AI:I :t.7.tO.OOO z.7.-o.ooo 

" l-IA lt.II:'TI'I!ICA lt.7AO.OOO 1.74(1.000 

••• ~AitTlCIII'Aiõlo SOCIIETMI.II 1.000.000 1.000.000 ... -elo DI: hiRiliiA Hl~l.t.ETRICA t•o.ooo 1.0.000 ... IIIIIUic;IO DI IINERiliA Tl~t.ETRICII l.too.OOO t • .ao.ooo 

•• NqiTAçlo I' .,_ANIIIIOD 7.700 .. 000 7.700.000 .. AOIIIIIIIISTIU!;lo I"IIIIAI'IICiiiitA 1.300.000 I ,:300,000 

'oss ~MTICI~Açlo :IOCIIETMU 1.:100.000 I .300.000 
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fiC:Z 1,00 

PROGRAMA o'E TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR r:U;~, PROGRAMAS E S~BPROGRAMAS 

•o.arnos DI TOCAI. U ll'or.!Tn 

' COOIGO ESPSCIFICAÇÃO TESOURO O. FONTES TOTAL 

.. NMITA;Io 1,1100.000 1 .aoo.ooo ., AI:311U.ISTIU;Io .. At. 1.1100.000 1 .aoo.ooo .. UIIIINU.O •• .aa.ooo A.IIOO.oao ... ~~..SU.IITD i,MANO 4 . .00.000 A.IOO.OOO 

" IHDUSTIUA, ~CIO S Sll'tVIQOS :1: • .07.000 S.IIO'T.OOO 

.., AQitUIISTJU;lo ....... ... .... ... -IIIISTJiaçlo cinAI.. ....... ... .... 
" 1Jeln1111A 1 .aoa.ooo 1.200.000 ... ~;lo IJG.1STIIIAL '.aoo.ooo t.aoo.ooo .. COMIItCIO ~7.000 .07.000 ... NIOM:IeiQ llf'mtll4 DO CONIIlCIO .. , .. ---.. ...,,_ ... .... ... .... 

.., ~~ DO TUIUIJCI ....... ~-000 .. aAUOI!I:Utii ... ICTO ...... :ooo 111 . .:!0.000 

" - :1:1.&00.000 :tt • .aoo.ooo 
dO .t.SSISftliii:U. -1:111::& 111 SAIIITARIA :ti • .OC.OOC: Zl • .ac:I.OOO ... SUit:..,.MTO ~-Z30.00G s.z:~e~.ooo ... AUII.TINCI .. ,o) ..... JtCIIAA 100.000 UIO,OOO ... ll'oUt'TlCII>Açlo SOCISTMU. , .oao·.ooo 1.000.000 

"' ..-AsTacuctno D'ACUA ... .... AOO,OOO - UNIE-.rfO CftAL •. nó.ooo •• 1:10.000 

•• ASSISTOIC:IA S NIVIDENCIA •• ..,, .000 $.11'71-<!00 

.. AS:IISni'ICIA :J.7SO.OOO 3,1tiO.OOO ... UIISTPtc:IA IOCtAL IJPIAL 3.71:10.000 3.7'80.000 .. ~!lU* m: ~Çxo DO II'IOnll-1~ ~ Xtt\IIIXIR -..tCO I,ÕI,OOO 1.Rt.ooo ... ,_.VII:CIICIA IOCIA._ GERA._ I .SZI .000 I.Rt.OOO .. ,. .......... 13.~.000 ls.::tM.ooo .. ntANS-oln'IE RDOWtARIO n1.~.ooo IS.300.000 

A7 COIQ~~ 1: .. AVii'II:NTA;JOO tiiE JIODOVIAio 13.Ha.OOO ts.:mo.ooo 

""'" :tA7 .... 7,000 . -A.:t71.000 ZIII.IJI •• OOO 

ooc . ... 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO ~ DESPESA POR FUNÇÕES. PROGRA_MAS E SUBPROGRAMAS 

lltl:~ Cl[ ~~~ A;. I'ON'Q;'S 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

.. AEIIoiiiU2TRA~ 1: I'UJII..WCNTC fA,CI •. OOO IOZ,!I.ci;.OOO 126.15GA.OOO 

07 At'MINIS'ntAçlo ao,OI5,000 110.3~.000 110.37A.OOO 

~· ACIIIUNISTRA;lo IIXRA1. too.:tu.ooo .,.3sa.ooo ... 11:111' ICAçtii:S ~L!CAS 10.01 •. 000 20.01 •• 000 .. -IIIIIS'ntA;Jo I' INIII":ttiiiA •. ooo.ooo ".u..ooo s . .-.ooo 
., CIVIOA r•TUIIIA ou .... e•:t.ooo 
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JloCZ 1 ,oa 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇ0ES. PROGRAMAS E SU.PROGRAMAS 

MCU!taOS Clll 'fDOAS AS '0Mft:l. 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDAOES TOTAL 

... 0"--'JOA IXTDNCA I.QM.OOG I.OQS.OOO ... PMTrCII•o\çlo :IOCtl'rAII!U. 4.000.000 - 4.000.000 .. ~-ltTa DOVPN.UI'E.IriTAL IO.Ul,OOO 10.111101.000 ... IMIIOIIMlTICII ....... ••o.ooo - Pt.AU...IUo!PITD I Ollli;.ucMT .. çlo •••• 1.000 ••• 11.000 .. \GI!tla.IL'R.ItA -·- 11.1120.000 6.220.000 

., ADIIIIINIII'niAf;la 11.'120.000 11.'1120.000 ... AD•U•IS'Y!Uçlo URAL •• ~.000 5.!120.000 

•• II'IMM:IUçlo ANI-l. 700.000 ........ ... DEM:IIYOt.YtwiENTO Alrii""'L ,.. .... ... .... .. Dlll.$4 liiACIONioL I UOI.RAfriÇA ~LICI> .1oo.ooo 7.1:tl .... S.:t:ti,OOO 

» UcutANÇA -l..lCII 1.100.000 7.121 ·- s.:r:u .ooo ... AOoi!INl$1R ... çlo QIRAt. 1.100.000 1 .ooo.ooo :2.900.000 

,,., ll'aLIC:IAMEMTl) !IIILIT~ 2.000.000 :J.ooo.ooo .... CCIM'niiOU ll KCl.JI!IANÇA DI TIU.FIQCI l,qANCI :t.:Pt.OOO Z.:tZI .000 ., OCUNIIOLYIICNTO MQIDNAL IO.:M-7,000 1.000.000 II.Sll-7.000 .. MOI;IR.UU.çlo ol c;ARt;IO 01i ISTAOQ:I 1: MJNit:JJtiDS IO.:)a7,000 IO.S.7.000 

••• 'nii-DIIItC:IAS IIINAMCEIItMI "I!!STAC»S ll MJMICIPICIS 10.:M7.000 10.37.000 .. 1:*-IIIVOLVIIIIENTO DI NJCRO~~JCII!S 1.000.0«. 
1 --~-... -INJ:ITIIIAçlo al!ltAL 1.000.000 1 .000.000 .. ICll'CAÇio I: Clll 1UIIIA :ZO,!I1NI.OOO 1.230.000 :n.a:za.ooo 

u miStiiO OE ,_.U.IIIIO QIIAU :z•.1u.ooo •.• 150.000 30.01&.000 ... bltol.::l IIIIWI.M :Z•,ICI(I,OQO s.•ao.ooo 3Q,01&.CIOO .. .,..JJIO DI SECUN0D CFIAU ~.IHO.OOO Z.II!I().OOQ • ..... o.ooo ... IMSIIIIO ~LIVALINTI S,a!JO.OOO :z.eso.ooo • . .uo.ooo 
•ld.tiiO aJPDIICIII •oo.ooo ... .ICSIJIO OE aiiACUAÇJiO •oo.ooo ~-000 

d UIUCA~ I' I :I I C. a IXUOf'!TtiS AZO.OOO -.... 
n• ~;lo I'ISJt:A .. ao.ooo .. ao.ooo .. CIJL T\#IA eao.ooo !!11!50.000 .. , OII'Ut.Jio CIJL TURAL 0!10.000 111!10.000 .. IIII"'QIA I IUOJIII$CS MJNERI.tor:l I.UO.OOO I.CIOO.OOO :z.7.,g .000 

.. hiPCUA ILit'tJUt:.\ ..... o.oõo 1 .1500.000 2.',..0.000 ... I'MTICI"AÇJiO :IOCUT.t.JõiiA 1.000.000 1.000.000 .., ~X~Uçlo 011: INlR:IõiJA HJORIUTIIIJc:A 1•0.000 1•o.ooo ... QII!Uçlo DI lllvtetA TEmOEI.E'I"I!UCA 1 .ooo.ooo 1.aoo.ooo 

•• HAIIITAçlo a '--IIIIISM:l 111.ttoo.ooo 1 .aoo.ooo 7.71)0.000 .. -INU.TIIA~ I'INAIICEJRA 1.300.000 I .:100.000 ... "UITICI"A~ :IOCllTAAJA 1,300.000 . 1.300.000 

., HAaiTAçJio '.aoo.ooo l.&l)Q.OOO ... I.DMINISTR.tor;Jio II:PAL .aoo.ooo 1 .aoo.ooo .. .._..AJUSM:I •.aoo.ooo ..1100.000 

,., I'UMI..IAJCNTO UMANO 4.1100.000 • . .oo.ooo 

" INOLISTJIIA, CDI4RCIO I" HAVIÇOS I .207.000 1.400.000 2.1507.000 

., ADIINJ:I.Til.tof;lo ....... .... ,.. 
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IIICZ , 1,00 

I'ROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

HCIJIII80:J IX TODAS AS "ONTI.S 

CD DIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOADES TOTAL 

"' ACI411UST'Itlçlo IIPAL ....... ....... 
u II'IDL&'niiiA ..,. .... ....... 1.200.000 ... -..::Jr;IQ INOJS1'111At. ..,. .... AOO.OOO I .zoo,OOO 

" ~CIO .., .... .07.000 ... ~r;lo lN~ DO CCI«RCIO .., .... ~7.000 .. -·- ....... ... .... 
'" -;Jo ca 'rUIIJIM:I ..,. .... -·-.. uurx 1 U.Na...,.MTO ••.»a.ooo Ul.300.000 n . .:tO.ooo 

, ~ •• .00.000 ta.aoo.ooo sra.-.ooo 
•n AUISTaNCIA MEDICA E SANITAJIIA •.aoo.ooo 1-4.&00.000 21.400.000 .. --~ 7.730.000 000.000 a • .120.ooo 

'" AUISTbiCIA I'JNIIINCEIRA 100,000 100.000 ... II'ARTICIPAIOio 80CIIITARIA I ,00(1,000 I.QOD,oob .. , MUTICIMIIIIITD O'.tGUA •oa.ooo ....... 
'" :U.NII:-NTO I:DIAL •• 730.000 •• 730.000 

" AS$I$TINCIA I PR~IDIINCIA I.ADO.OOO •·••t.ooo ••• 71,000 .. ASSIS'TV«:JA ,,,.go,ooo 2.280.000 3.750.000 ... ASSISTPICU. IKIC.IA CJI:RAL I .A!IIO.OOO a.ao.ooo 3.750,000 .. "'CIQR ........ DI I'ORfoUII;itO 00 PATRIMONIO DO sutVIDCIIt PUBLEOO 1.1121.000 1.1121,000 

•u "f''n'IDIINCtA SOCIAL UAIIL •.•. u.ooo I .1121 .000 .. -~ 13.~.000 13.3!JO.GOO .. TIUN:sPCII!ITE ~VIAIIIIO 13.:JGO.OOO 13.3ISO.OOO ., COfUilRU;lo E "ltVIJENTA~i? 011: RCCOVIU 13,31SQ,OOO 13.3110.000 

TOT ... l. ICZ,Z!p.OOC 1.CIJ.700.000 :IIU .tii •. OOO 

oa O.® 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

RI!CUR:SO$ 00 TE:souRC 

CODIG9 ESPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULADOS TOTAL 

" ..cMIIOII:t.'mlt!;lo l I'L..UII..w.ENTO 10.&11115111100 11$.15611.000 I:I~.!SM,OOO .. ACIMINISTRIL~ 102.olA.OOO 110.:1174.000 

-· AOMIIIIS'fRAI:IO l:llRILI. :11.000.000 .7.3118.000 91),:Jfiii,OOO - acrru:AçOrE:s -LICita .C.IJIG.OOO ID.IOO.OOO 2Q.OU5.000 .. ACMINISTI'IA!;lo, I'IN .... C!IIU 1.000.000 •.cs.:HI.OOO a.II5:I!I.OOO 

,, DIVIDA INT'EIIN:.. a•3.ooo 043.000 

·~ 
DI\IIOA EXTIAIIA I,QGII5.000 I .0116.000 ... I'ART1Cl"A!;lO =oCti!T.utlA 1.000.000 3.000.000 •.ooo.ooo .. I'LAHE.JAMENnl gQ\ICIIIoUIIII:HTILL I.UQ.OOO a.tn• .ooo 10.11111.000 ... INI'CRIAATIC\ lloO_,OOO 7110,000 115.0.000 ... I"UHI.,J.t.IICIITO E ~!;AM!'H'TAo;;Xc:l 1.aoo.ooo 7,&11.000 ti.GII,OOO .. AOIUCUL TURA 3.&00.000 .:~.aoo.ooo 
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'I ..cz . 1,00 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO • DESPESA POR fUNçi!ES. PROGRAMAS E SUBP GRAMAS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO-

07 at!MIIIIS'111AeJo .. , -IIIISTit~ IIDIAI. 

" -.oo.l~ MIMI.L ... ~ftll'ICII.\II~nl AfUMIIL .. DPIIU IU.CIOU.t. I: U~M;.t. ,..,.,_ICA .. U:~ftÇ.t. PUILICA ,., ADNIICUoTIIIAr;JD GftAL 

,.,. ~LtCU,.MTa JIIIIL.IT ... 

.,. COtn*IUE 11 II~AN~ m TfiAI"EOD I.NAJC 

07 msctl\1'01.1/~TO IIIIIJIONAI. .. 'ftaii~UM~';:Io a CAIIIQO 01 csn.aos 11: -rcu•tn 
,., 'nt..,..,llUNCU.S l"lfi ... CI:INAS A IESTAODS 11: -ICt~IDS .. Db8'PMII.VIJCH'Ttl 01 .. ICRO•AICllCIS 

"" AtMJIIIITJtAÇIG c:m:IAL ... EUCAÇio I CUt.'tUIIA 

ft IIISlMD IX I'AI,.IItO OA.W 

, .. DISIJIO IIII:UL.ut .. USIIIO 01 UWNDO QIIIAU 

, .. lfiiSir.;) ~LI\I'ALIIITI: 

" DISifiO :IW'IIUDR ... IIIISIIIIP Oli CIIAOUA,.XO 

•• ~;lo I"ISICA 11 CI'S~TO:I ,., II:CIUCAÇiD l'lSICA .. ~'-

'" CIIIUsJG C!JL "''UUU.L .. IINPGUo 11 IIKIJIIIaDS MliiPIAIS 

" DCAQ;IA IUllUca. ... IOMITJCII"Açlo MICIET-14 ,., -·çJo 01 rrN~CiiiA HIDAI:LITIUCA ... rmtAç!o DE lhri~IJIA TDifCLI'nllCA 

" HQITA~ I ~ANIMIC 

~ AOIIIJUSTRAI;ÃO 'liiAPCI:IRA ... I"AATIC:II"A~ :IOCII:TAIUA .., ICAaiTAI;~ .,, ADOitiUSlJUoi;JO OPA!. .... tMIII.NJ:IMI 

"' IOL.UCJAN!IITO .~afilO 

" IIDJSTitUI,. ~10 I IICR'IIetJS 

07 ACJ!Il:IIIS'PIA~ .. , -INI•TIIA.Çla QIUIAL ., IIICIJSTIUII ... ~ IJ111JSTIUIIL .. ~CIO 

•u -"" IIITDIIIA DO ~CIO .. -·-

ORDINARIOS VINCULADOS 

t.no.ooo 

•. no.~ ....... ....... 
.. '70.000 

...... 7.000 

'f,Q.UI,OOQ 

7.0411.000 

7.CMII.OOO 

....... 

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

+o·~ 
.... ooo 

"'·"' 
"'·"' 

a.ooo.ooo 
a.ooo.ooo __ .., 

~-000 ....... 

3.,10CI-~ 

3.too.ooo 
,.. .... 
"'·"' 11.zoo.ooo 

11.200.000 

2.700.000 

2.1100.000 

t.-.000 ... .... ....... 
1 .ooo.ooo 
t.ooo.ooo 

:ICI.'Ia:s.ooo 

:u:.er...ooo 
::ta.an.ooo 

• .... o.ooo 

• .• .o.ooo ....... ... .... 
.tZ0-01!0 
,qo,OOÕ ... .... ....... 

z.:r.co.ooo 

:r.:r.-.o.ooo ... .... 
1.0,000 

l,aOCLOOO 

•• !170.000 

.70.000 

a7o.ooo 

1.100,000 

1.100.000 

2.11100.000 

2.1100.000 

2.207.000 

....... ....... ....... ... .... 
407.000 

407.000 ... .... 

TOTAL 

1.100.000 

3.100,000 

"'·"' 
"'·"' 

•• 370.000 

e.no.ooo 
z.~.ooo 

:11.000.000 

.. 70.000 

II,U7.000 

IO.:Ja7.000 

IO.:M7.000 

l.lJPO.OOO 
1.000.000 

n.a:za.ooo 

:IO,Ota.ooo 

310.ota.ooo 

o.••o.ooo 
•.• 40,000 ... .... ... .... ....... ....... 

111110.000 ... .... 
•• 7..0.000 

Z,7«J.OOO 

1.000.000 

~.-o.ooo 

I ,COO.OOO 

7.700.000 

1.300.000 

1.300.000 

a.aoo.ooo 
I .1100.000 

4.1100.000 

111.11100.000 

2.1107.000 ... .... ... .... __ .., 
... .... 
.. 07.000 

•o7.ooo ... .... 
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teCZ • 1.00 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNçliES. PROGRAMAS E SUB~GRAMAS 

lfiCIJI'I50a DO TI:~ 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULACOS TOTAL 

... ~00 TURIIM:I """·""" """·""" 
" UUDI t SAJIIAICJITO :s • .ao.ooo u.no.ooo fti,&:JO.OOO 

,. ..... 3.300.000 1&.100.000 ::u .• 00.000 ... AUISTIIJICUI tctiiCA E Ulln~IA :!I.:IOO.oOo 1&.100.000 :u ' otOO '000 ,. ..... .,. .. TI) -·- 7.«130.000 &.230.000 ... ~~·~NCJA I'"JNANCaiiU 100.000 100.000 ... NATICI,.AçlO ~II:'I'ARIA \.000.000 1.000.000 

,., U•snct ... NTO D'A!Uio .... - '400.000 ... .........,.TO altAL """·""" S.Z3Q.OOO •. ?30.000 

" AUISTIIMCI"- I ~C:VIOIIICIA I ... 13.000 A,:IM,OOO a.s7t.ooo 

•• UStSTOICIA -·- 3.100.000 3.'7!10.000 ... AUISTVtCIA :SOC::IAL. -L. ....... 3.100.000 3.7150.000 .. ~ ........ 01 "a-lÇIO DO JIATIU~ICI 00 :IPIIlDOR -Lleo 753.000 1,\U,OOO 1 :r.n .000 

••• IIAIVIOIIICIA SOCIAL ~4L 7c.:2:.000 I.IA.OOO I ."S2t ,DOO 

•• TIUM-TI 3,300.000 IQ_,OI!O.OOO t:s.HO.OOO .. 'TW~TI: "C::OOVIARIO 3.300.000 IO,OSO.OOO t:s.::J!JÔ.ooo 

.., CC~o~•TRUçla 1: "AIIIJIIENTAçlo DI: I'IOCICIVIAS 3.:1e0.000 tO,OSQ.OOO 13.3@.000 

,.,~ •t.ZQ\.000 :106,.UG.OOO 247.ll47.000 

~ .... 

PROGRAMA DE TRABALHO, DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

~$0:1 lXI' Tt::IOUitO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

~ oUM!NISTRA!;lo • ~UNII:.Io\ ... ln'l'l ~-016.000 102.11 ... 000 120.1:1154.000 

" ACMJN111TI!fAÇlo zO.OIIl.otJõ !10.3U.OOO 110.37.&.000 ... oi.DMliUSMAçiO -L 110.3!11.000 ii0.31M .000 ... t[DJI"lCA~ES I'I.IIL.ICAS ltci.O!O.OOO ao.orG.ooo .. ACMINISTR,o,çl:O I'IN,NCI':IRA ..000.000 1 .1538.000 J:I,G30.000 ... tiJY1.DA INTUINA 5<13.000 !143.000 , .. DIY1CA U-nRNA I.OSIIG.OOO I.CHIO.OOO .,. ~ARTIJ:.!~&Çitl $:'!1CJI!TAATA •.ooo.ooo •• 000.000 

~ ~LAN(..w4!NTO COVII'IIf»Wi:NTAL IO.!RI1.000 10.111:11 .ooo ... l!IFDIIMATICA 040.000 !1140.000 

'" ~LANII:.woENTO 1E OJ!tÇAPENTAçlo •.• 11 .000 9.611,000 

•• AfiRICUL~A ........ :r. 100.000 s.ooo.ooo 

" IDIIUIISTRAçiO 3.100.000 3.100.000 ,., 
ACMJNIIITR ... ~O ~AL 3.100.000 3.100.000 

" "-owçllo JIIIU*L, , .... .... .... ... IXSÓYOLVI...:IITO JIIIUMAL ... .... ... .... 
•• Dlii'I.U UCIOIIJIIL I: KQ.IIUII'-" -LJCA 1.100.000 IJ.:no.ooo •. 370.000 .. U~N'-".._.LJCA 1.100.000 •. no.ooo •. 3'70.000 



!)~19.09 CONÇi~QN.4,ÇIONAL (Seção U) .. _Qtlll!~rode 1989 

.... .... 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DESPESA PDR FUNç0ES. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

.. CUI'IOS CIO TS....a 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

... ADIIIt•la'"'açlo QDAl. 1.100.000 1.-.opo •• 1100.000 

,.., ~fCU,,..MTD MIL%ToUI 3.000.000 .s.ooo.ooo 
.,. COIITJICILII 11 .-:wwAMÇA CC TW.VIIIO '--AMI» 470.000 470,000 

,., .. KNIIOI.Yl..:HTO MIIIOJW,. IO,:al7,000 I.GOQ_,OQG rt.H7,000 .. ~-!;lo A !:ARCO DI: II$TAOOS 11 -I.CJI"IOS 10.3117.000 tO.M7,000 ... TIUNII'IIAIJtca.-s "INAMe!EIRAS A II:ITA!XIa I" -ICI,.IOS 10.3117.000 tO.M7.aoo .. CIE....VOLYI,..NT(I t:ll: MJca'O•IItiiiJlfP 1.000.000 r.oao.ooo ... Atfi!IMIS'fllla;ao I:DAL I .000,000 !.000.000 .. ill:lUC*r;IIJ I CUL'rUIIII" ...... ooo ··--000 ::n.aza.ooo .. IIJdll•t Df: MDCIAO Oft&IJ ••• , ... 000 s.uo.ooo 30.0111.000 ... biSIICI illti:CIJLAit • •. , ... oóo IJ-.11110,000 :10.0111.000 .. .IISIJIO D1E IIQUJICIO ClllAU .,,..,,0(10 :a.eao.ooo •·••o.aoo ... bdUtD "lLIV,.L.DITS s.na.O(I(I .Z.!S!IO.OOO ..... o.ooo .. IDIS11113 -IJtiOII ... .... -·-... IIMSIMCI IX MloCUA;lo ....... ... .... .. ICUC&çlo 'llate.r. I OI,~TOS 4:10.000 ....... - ~~,.,.,c.- A:to,OO(I 4:10.000 .. ""-""' ....... ... .... 
,., I:II'IJ&IO CU1.'1\IR4L ....... sao.ooo 

" lhDIOIA 11 ftiCUIIISO$ MUIIJI.US ~.I .tO ,000 t.MO.OOO •• ,-.ao-.ooo 

" IIWCitOI .. ltt.t:TRiel ',140.000 I .1100.900 .:zc.7.-o.ooo ... ~M7JC:I~Açlo =tCIITMfA 1,000.000 !.000.000 

H3 Gllllloçlo IX l..oi~IA HIP'IEUITIUCA 1..0.000 1'*0.000 ... GIJIIA~ IX INEIIICUA ~LI:TIUCA 1.-.00CJ t.AO.OOO .. ....._ITAÇ)O IE U.lloiii:PÇ •• 1100.000 ·--.000 7.700.000 

~ Al:foiiUUSTitllçlo f'UUINCI:IIilA 1.300.000 t.~.ooo ... l"oUlTlC:II""'çlo SOC:Itr:TAIU"' •• 100.000 1.::100.000 ., M.WITAçlo 1 .aoo.ooo t.aoo.ooo 

~· MlliiiiiUSTIIAr;Jo IIIJtAL 1.&00.000 1.&00.000 .. ~ .... I_., 4.&00.000 •.-.ooo ... I'LIIIti.JAICN"''' f:N"'PCI 4.eoo.ooo 4.1100.000 

" IIICUSl''IUA, Ol:lf4EJIC:IO 1: :ntt'IIÇO, 1.20'7:000" t.-.ooo z,007.ooo 

., -IIUSTJtAçlo --- ....... 
'" ~IIUST!Uçlo IIIIIIAL ....... ... .... .. IIGJ'STiillA ....... .. oo.ooo ,:100.000 ... """'çlo l~l'RUL ....... •oo.ooo • .100.000 

"' CIOioliJIC:IO .-o7.000 407,000 ... ~çlq: INTI:'ItfiA 1:10 COMlltC:IO -.... •07.000 .. -·- ... .... ... .... ... MOM:lçlo 00 'ft~QI.-o ....... ... .... .. PUOII SUII-111'0 t4.HO,OOO UII.:IOQ.OOO ao.uo.ooo 

"' """"' •.eoo.ooo t4.aoo.ooo :n .400,000 ... USISTI:IICIA IICUICA I SllolfiT.utJA s.eoo.ooo u.aoo.ooo 21.400.000 ,. .. ,._..,. 7,731:1.000 ....... ..230.000 ... AUISTPICIA ,.IJWfCI:JIIA 100.000 100.000 
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M:Z , 1,00 

PROGIIAMA DE TRABALHO DD GOVERNO - DESPESA I'OR FUNç0ES, PROGRAMAS E S.IJBPROGRAMAS 

CODIGO 

•• .. , ... 
•• 

•• -.. ... 
•• .. ., 

ESPECIRCAÇÃO 

~NITICI~A~ :IOCII:TNUA 

--~••~ew o•A~aU. 

SAfi!UMINTQ C:IJU,L 

.USI:IITI:IIICUo 1: !OIIICVIm:MCIA 

AUiaTiiltCIA 

Aql&ftNCU, 8CICU.L OIERioL 

~ 01 1'-Çlo DO I"UIUKI•na Cl:l SDIVIDOA ,.._..C..ICO. 

"'':VItlbiCUo ~IAL CVU.L 

,...._,. 
Tlt~,.. ~YI,UUO 

~TIIU~ 1: I"AVU .. HTAC:Io DI; ltaCIOVU.$ 

PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

,·,ooo.aoo 1.000.000 ... .... ..., .... 
•• 730.000 ... 730.000 

1,...0.000 .. ••••• 000 ••• 71 .000 

··-·- a.no.ooo 3.7tl0.000 

•.-.ooo a.uo.ooo :a.'HO.OOO 

• ... 1.000 ••• 21.000 

l.nt.ooo I,NI.OOO 

1::11.3110.000 1:11,350.000 

IS.:RO.OOO t::ll.:no.ooo 

t3._:no.ooo 13,3e0.000 

toa.'aia.ooo 

-···-
PROGRAMA DE TRA&ALHO DO GOVERNO - DESPESA POR FUNÇ0ES. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

COOIGO 

.. 
"' ... .. .. 

CODIGO 

., .. .. ., .. .. •• 
" " •• •• 

ESPECIACAÇÃO 

ACMtiiiSTII,t.ÇJiO 

ADMINI:I."mloÇIO Gll!iiAL. 

DI'I'I:U. JIIACIO,....L 1: UlilUAoUI!;A -LlCA 

RCUU.II'Ç.O. "-"'4..JCA 

CCIN'mCIL.t • -~~p. CC TlloU'.QO ~-.110 

PROJETOS AnVIOADES 

...... ooo 

:I,QCI,OOO 

a . .uo.ooo 
1.8111.000 

• ... 1.000 

1 .•e• .ooo 

4.:171.000 

DEMONSTRATIVO ·DA DESPESA POR FUNçOES 

ESPECIFICAÇÃO 

TOT .. L 

TESOURO 

lZS.e:IIS<I.OOO 
3.100.000 
lli.S7o.ooo 

u.:sa7.ooo :n.•-·01?0 
:1:.'7 .. 0.000 
7-'100.qoo 
I.S07.0C!O 

:n.ao.ooo 
••• 71 .ooo 

IS,:MO,OOO 

O. FONTES 

• ... :10.000 
1 ••• 1.000 

...~1.000 

TOTAL 

.... zo.ooo 

a.a:ao.ooo 
2.<120.000 

t.atn.ooo 

I.Ut,OOO 

••• !11.000 

4.:171.000 

.., .... 

TOTAL 

1211i,OG-I,OOO 
G.:tao.ooo 
•. 221 .000 

11.37.000 
37.11iH.OOO 

:Z.7o&O..OOO 
7."100.000 
a.S07.ooo 

n.a:JO.ooa 
•.• 71 .000 

13,MCJ,OOIIi 

21!11 •• 1 •• 000 
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CODIGO 

.. 
~ .. ., .. .. ,. 
" " " ,. 

CODIGO 

" •• .. ., .. .. ,. 
" " ,. ,. 

CODIGO 

.. 
" ,. ., .. .. ,. 
" " " ,. 

CODIGO 

DIÁRIO DO CoNGRESSO NA(JONAL ($eção_ lQ 

DEMONSTRAnYO DA DESPESA PÓR FUNÇ6ES 

ESPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULADOS 

AQIIIIUSTRA~ I PU.N._NTO 
ACAICUL TUitA 
DEfiSA N.-CJCINAL E SE!X*ANI:4 ~JCA 
DI:SINVOLVIIE!ITC AlGJONIII. 
lltlUCAçla I CUL 'T\JRA 
Dlli:AIUA I liiC"~SOa NJJtEIU1Ia 
H.UIJTA~ ( I.IR9ANI:IJ«< 
INCl.I,TIUA. ~ReiO C XRVll;!):ll 
SA1J0E E SA~E-NTO 
A$Sl:SHNCJA I. PRCViCIINCUo 

~-" 

'rtiTAI. 

to ..... ooo 

1,1'10.000 
...... n.ooo 
7.0411.000 ... .... 
3.130.000 ....... 
:1.1100.000 
1.413.000 
a.:x.o.ooo 

OEMONSTRAnvo DA DESPESA ~R J'.IJNçJ)ES · 

tHS.Ha.OOO 
3.1100,000 
11.2QQ.o00 
1.'111.0.000 

Z.TII:J,QOO 
:.2-o.ooo 
... 570 .000 
2.20T.OOQ 

a.730.ooo 
... 2!!8.000 

IO,OISO.OOO 

ESPECIFICAÇÃO PROJETOS AnVIDADES 

ActCIIItSTlU.,lO .I PUINI.I.UIIIEI'ml 
ACiiUCULT\.t51A 
DIIPI:SA N4CIONAI. I 'SIIWRANÇA toUILICA 
DE:dNVCILVI~IfTQ AEI:UOI'IAt.. 
IEDUCAÇ)io E CUL 1\.IAA 
I:NI'RGIA E I'IIECUR$0:& Mlfi~IS 
HAaiTA;JiO E t.J<I:IJANISI<I 
UIDUSTRJA, QJ,...;RCJO E Si"~lll!;OS 
SAUDI I IU'If:A"WôNTO 
ASSl!lTI~CU I I'Re:YJDOICIA 
m.t.fri:IPORTE 

11-'.CIIS.QOO ,..,,. 
L100,000 

10.387.000 
u.-:-ooo 

1.1>4Ct.OOO 
e . .aa.ooo 
1.Z07.000 

1 ... :130.000 
1.-'ltO.OOO 

1:11.350_.000 

10~.:1:18.000 

DEMONSTRAnYO DA DESPESA POR FUNÇÕES 

ESPECIFICAÇÃO 

N:!MJIUS"fRAÇJo E ,-UNIEJAI'I(NTQ 
AGIUaJ~TUIIIA • 
DI!:FI!SA NACIONAL I I!IEGUAANÇA PUBLICA 
OUalllvti~VI"'ENTO AIGIONAt. 
ICUCAÇÂO t: CUL ~· 
IEMirtGlA l rtECUASCS MI~IRAIS 
HAIIJTAC~ E Ull"BAIH~ 
JNCUSTRHt. CO~CtO I SERYtÇOS 
!Utlct: 11 llaNIA/'IIiNTO 
A:IIIIIITINCU •IE l'l'fCYIDENCIA ,..,_,. 

CORRENTEs'" 

101 .087.200 
3.2110.000 
"-~.000 

10.917.000 
\I ,IJ70,QO(J 

1.11500 ,001) 
Z.3CIO.OOD 
1,7117.000 

13.700.000 
••• 71.000 
:11.-'00.000 

JH.ON.200 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNçOES 

102.11<18.000 
3.100.000 
S.Z70.0CO 
I .000.000 
•• :1::10.000 
1.000.000 
1.800.000 
1.<100.000 

"'" 300. ()ao 411,181.000 

CAPITAL 

:tll.<l?e.IOD 
<110.000 

I ,770.000 
•to.ooo 

Zll.-2:10.000 
t.uo.ooo 
!1.<100,000 

o•o.oco 
1!1.1130.000 

1.000.000 
9.ji5CJ,OOO 

ESPECIFICAÇÃO PROJETO$ ATJVIDADES 

AIMIQJLTUQ :t.QO,OOO 

Oútubro de l989 

TOTAL 

1215.11114.000 
:r.aoo ooo 
0.370,000 

11.3a7.00Q 
37.1121.000 
2.740 000 
7.700.000 
2.807.000 

2'11,1530.000 
-ll.li'il,i!oo 
f:J,:J'!$0.000 

NCZ , !,00 

TOTAL 

lõUI.~.ooo 
s.ao:o.ooo 
115.37(1.000 

11,3117.000 
37,4:;!0.000 

Z.7<1Q,DOO 
7.70Q.OOO 
2..007,000 

2!1.11530.000 
!1,11571.000_ 

13.3110.000 

.t<l7,5<17.000 

111CZ , 1,0CI 

TOTAL 

1:16.115<1.000 
3.1100.000 
e.no.ooo 

11 • :un . ooo 
37.11211.000 

2.7<10.000 
7,700.000 
2.1507.000 

:;!g,II:;IO,QOO 
!1.671.000 

13,:JDO.OOO 

2A7.6"7.000 

NCZ , 1,00 

TOTAL 

a.ao.ooo 



Outubro de 1989 

CODIGO 

.. 

CODIGD 

ÇODIGO 

..... 

CODIGO 

..... 

CODIGO 

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

DEMONSTRAnVO DA DESPESA 'POR FUNÇ0ES 

ESPECII;ICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES 

TOTAL 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

ESPECIFICAÇÃO TESOURO 

~OIIt I!XIKUT:VO 
U.T ... CO 0C FlORAl~ 

. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

i .811.000 

4,271.000 

O. FONTES 

•.t71.~ 
4 . .1;71.000 

4.:171.000 

ESPECIFICAÇÃO PROJETO$ ATiviOAoES 

~ EICaCUTtVO 
IE$T.uxl OE Mm.UMI. 

TOTAL 

103,21,,000 
102.21 •• 000 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

ESPECIFICAÇÃO 

P'OIXR I!UaJ'l'IVO 
IEIITADO 01!. _ ... ,...., 

OROINARI()$-?.~CULADOS 

.. I.ZOI.OOO 

zo•.••e.ooo 
ZOI5.UI5.000 

ZOIIIi.UII!.OOO 

DEMONSTRAnVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

ESPECIFICAÇÃO PRoJETas ATIVIDAOES 

IGJ:,.I1t1í.OOO u11 . .a.ooo 

_Quarta-feira 4 5421 

Ne% 1,00 

TOTAL 

I.&IS1 ,000 

...::1:1'1.000 

ffC • 1,00 

TOTAL 

2'51 .1110.000 
:1151 .111(1.000 

IISI.II10.000 

ICZ' , 1,00 

TOTAL 

:nu.v1•·oc:!O 

K% 1,00 

TOTAL 

247.547.000 
247.647.000 

247.547.000 

IICZ 1,00 

TOTAL 
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COOIGO 

CODIGO 

..... 

COOIGO 

:11.0.0.0 

:II.Lo.o 
31.1.1.0 
3.1,1.1 
3.1.1..2 
3.1.1.3 
3.1.2.0 
3.1.3.0 
3,1 .3. I 
3.1.3,:t 
3.1.11.0 
3.1.11. I 
:J.T,a.a 
3.1.0,0 
3.:1:.1,0 
3.2.1.1 
a.z.t.z 
:r.z.:t.o 
s.z,a.:J 
3.2.15.0 
:s.Z.tl.l 
:~~.:r.a.z 
3.2.0.3 
3.:1:.11,0 
:~.t.ll.l 
3-Z.II,Z 
3.2.7,0 
:1.:1:,7, I 
3-lt.7,Z 
:J,a.a.o 

:11.:1.11.0 
:t.:t.tJ • .;: 

""o.o.o 
... 1.0.0_ 

··'·'.o •• ,.:1,0 
•• 1.4.0 

... 1.11.0 ... , .. ,, 
"·' .o.z ... z.o.o 
il.::t,l.o 
4,2.3.0 
... :t.o.o 
•.•.•. o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

III!MONSTRAnVO OA DESPESA POR ORGÃOS 

ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVICAOES 

to:t.1na.ooo IC5 • .&H.OOO 

to:t.::lta.ooo 

PEMONSTRAnVO DA DESPESA POR ORGÃOS 

ESPECIFICAÇÃO 

~ •xr:cunvo 
IESTAOO IX ltDAAU4~ 

, Tl:n'AL. 

RESUMO GERAL DA DESPESA 

ESPECIFICAÇÃO 

IXS~SAII a.Q:M'fr.J 

OI ... E:s.t.S DE CU3TJ:IO 
~i::iSo.IIL 

~U:!Kiat. crvn. 
"ISSOAI. NlLITAiil 
~JIJAçCIU ~A'mCNAtS 

""'TI'RIAL 01. CON:U.O 
SPIIIIÇOS CE TPCS:IROS I IMCARC:OS 

1111-ERAçlo 01 SEA\Ili:OS PIIS~Al:l 
OUTROS SEAIIJÇOS I INeAAC:OS 

Ot\I.IR:U.S DESPI:!>AS OE a.JSTUO 
.. NTf:III"":S. .UOICUAJA:S. 
DI!SI'I:U.S CE IUlRCIClOS ANT'lAJORI:S 

'm'ANSI'IAINCU:I. CORRENTES 
TAAH:SI'IRC:NCIAS fNTRAOOVERN~NTAIS 

mAN:JFEAENCJAS OPEAAClllHAlS 
SLJB\IIN~S ECONOMICAS • 

'nU.H1.1~111ENCU,S JN'I'c!OO\IIiRNAICNTAlS 
TliiANSFIAf:NClAS A Po\JNlCIPIO:l 

TJIAI'IS'IRI~IAS A PISSOAS 
li'ATIIIOS 
jOI[~JONlSTAS 
SAI.AAIO•~AMli.IA 

INCAAaClS 04 OIVlOA IIIIT~NA 
.AIAD:l Olt DJ\IJDA C0Nn:IAT.110A 
OUTROS INCAR~S l)f tH\IlDA CONTRATADA 

ENCARDO'!!; 0A DIVIDA IXTERNA 
..tJIIO$ OE DllllDA CONTiiiATAO" 
OIJTI!IOS _ENCARGOS DE. OTIIIDA t:ON'f'tAfAOA 

CCIN"mi8Ul~il$ i!IIAAA FORMAÇ:lO DO I>ATI'HKIIUO DO 
ltRIIIDOI'I "VVLICO • I>A:SEI' 

Dlllt:RSAS TliiAN:JI'EAENCI.U COFlRIN'I'I,_ 
Dl"PISAs 01 IEXIERCJCIOS ANTI""IOIUiS 

TNIIISY114:NTOS 
CMIR"S E INST.IILA-Ç(,:EIJ; • 
.ICUII>AMEIIT'OS I MlTERTAL ~NEN'l'IE 
CONSTI'TU"ilO OU Al.l'4ilNTO lXI C ...... ITAL Dt: 

P"I'II!:SAS INOU:I.TRI .. IS OU IICRICOLAS 
CII\IVISOS llfVESTlMENTOS 

SCNTINÇA:S ..UOICIAAIAS 
OlriP~SAS DE ilXIRCICIOI ANTIIUOI'II.S 

INIIEI'!sl:IIS ~IIIANCEIRAS 
1-QUJSICl!)-__ tJE !KlYIIS 
AQUtS!Cltl 01:_ IENS I>AAA AE\11!/IJOA , 
AQUISIClO 01: Tt'TULM III~E:KNU.Tr\IOS PI CA~IT.U. .JA 

tHTI:CAALIUOÕ 
~$TI'TUiçlo OU AUICiriYO 00 CAI>ITAL DE _...liAS ~!AIS, OU l"lNANCIIRAS 

PROJETOS AnVIOADES 

... :1:71.000 

... 271.000 

... :171.000 

ELEMENTO 

n.Toz.ooo 
. .... 71J4,000 

•• 200.000 
7.7AIII.OOO 

:n.:1a.ooo 
A$.08111.00Cl 

&.31:1!1.00Cl 
H. 700 .OOCl 

IBO.CO(I 
~ .... 

100.000 

•• 7510.000 
~:lt!KI,OOO 
3.800.000 

10.227.000 
10.227.000 

A.!IQO,OOO 
.... 100.000 
-.~ -·-2N.700 .... --I.OM.IIIOO 

I ,0.1.400 
7.100 

,,a1.ooo 
IICI:ooo ...... 

•• ea.~.ooo 
11.272-000 

~3.300,000 ... -10.000 
• ..0.000 ...... 

1,200.000 

:130.000 

4,000.000 

Outubr9 .de 1989 

ltC1' • 1,00 

TOTAL 

247 .... 7.000 

IICZ • 1,00 

TOTAL 

... 271.000 
4.271 .coo 

IICZ I ,ciO 

CAT.ECON. 

1•1 .OS! .zoo 
I:H.IO$.CQO 

•.-NO.OOO 



Outubrodel989 

CODIGO 

.&.s.o.o 
A,:J,f,O 
o~.s.t.t 
4.3.1.:1 
... s.a.o 
... 3.:1.3 
o6.:t.a.o 
.l.:t.tl,l 
... s ••• o 
A.:t.ll,l 

CODIGO 

s.o.o.o 
::J,I,O.O 
:t.l.\,0 
s. 1.1.1 
:J,I, t.Z 
:J, I, 1.3 
s.-.a.o 
3.1.3.0 
s.t.s.r 
s.t.::J.:r 
:J_,t,•.o 
::f:,J.SI.t 
:11.1.!1 •• 
s.z.o.o 
:111.2.1.0 
:f,:l,f.l 
s.a.t .:1 
s.z.z.o 
3.:1.:1.3 
3.2.11.0 
s.z.ll.t 
:t.:l.l!lõ.ll 
3.:1.5,3 
s.z.e..o 
s.z.a.t 
:~.z.a.z 
:11.2.7.0 
3.:1.7.1 
:J,Z.7.2 
:~.e .•. o 
:r.z:•.o 
:~.a.s.:t 

.... o.o.o 

.... 1.0.0 
"4oi.LO 
4.1.2.0 
... , .... o 
... , ••. o 
.... , .•. ! 
•• 1.11,3 
•. a.o.o 
•• a .•. o 
•• z,II.O 

•. a.&.o 
•. :s.o.o 
•• ::1.1.0 
•• ::1.1 .I 
... ::1.1.3 
•. :s.z.o 
•. :l.:t.3 
... ::1.1.0 
•• :S.tl,l 
•. s.a.o 
•• ::1.8,1 

DIÁRIO DO CONGRESSO _NAOONAL (Seção 11) 

RESUMO GERAL DA" DESPESA 

ESPECIFICAÇÃO 

Tlll.-oti..CIAS OE CA~lTAI. 
TIIANSI'IPUI!(CIAS INfJI .. IõO\!II'!!'f ....... NTAIS 

oi.UUI.IDS PARA DESPI!Sii.S OE t:APITM. 
COII'n'lllk,llç0Cs o\ I'Ut.ICIOS 

.,_"""'"lqENCIAll INTI!~C:OVERNAMENT.r.IS 
Tll'llr.ISJIERiiiCIA$ " MJIHCIPIOS 

.uiDII'TIU.C.IiO CIA DIVIDA INTERNA 
'Af'IDIIITIZAÇIO 04 CIIV10A CXIN"TRATAOA 

AMOitT1UçJiO CJI DIVIDA UTI!RNII 
IIIIOfllnza;lo 01. IHVIOA CONTRATADA 

ESPECIFICAÇÃO 

CI:_,.I!SAS CORI:IIEJriTIO 

a-PI::US C.: Cln!TaiO 
'I:U041. 

PI:SS041. CIVIl. 

RESUMO GERAL DA DESPESA 

~S3041. MU.ITAII' 
OIIIIICAç;C!IS PloTl!OifAII 

IMTDIIAL 01 COifSIJMO 
UltV:ÇOS DI 'l'IRE:!ti'IO.S E IINI:ARQOS 

R61Jiri[RAC:ji[Q tlC SI!RVIÇOS Pl:ISOAJI 
OUTROS SltAVIÇO.S E ElfCARQO.s 

DIVERSIIS DISP1:SIIS DE OJST.EIO 
CICIIoRUS 
'UERCICIOS ANTERIORES 

IUNTIS 
IIITitloOOVEAN.t.MENTAIS 

IAS QPEAioCIONAIS 
CONOI'IIC4S 

'niiAIIVlJIINCllo:S lNTEROOVItRN"''ENTAIII 
Tl!~GAttNCIA:S lo MJNlCIPIO:S 

TAANSFIERENCJAS A ,..,:IOA:I 
I!IIATJVO:S 
I'IEIISIONI$T4S 
aiiLAIUO·FAMILIA 

INCARCOS DA CIVICII JlriT'ERiriA 
..uRO$ 01 OlVIDA COJrl~loTioDA 
0UTR01i I"NCAAI:OS 011!: OIVIOA _CDN'niiAT.IICIA 

.NCAIIOO$ Cio IIIVIOA E~TEiffiA 
.,IJRO$ OE OlVIDA CQNTl!ATADA 

.OUTRO$ ElriC4li'CO$ Cll!: OlVIDA CONTRATADA 
C0NTRI8UI~ES PoliU FOAMAC:1iO OO,,.ATIU!CINIO 00 

S!IIVICOf;l PUIII.ICO • PASfi'P 
III'IP:JAS TllloNSf'IREI'II::U::I CORRINTI"S 

ClaPESAS CE IU:Ii'CICIOS ANTril'll~iS 

DlanSAS 1X CAPITAL 

llfVISl'l,.NTOS 
o.RAS I INnAL.Aç;C!ES 
IEQUI,._NT03 IE -TUIIAI. PEA-NEP<TIE 
OCINSTITUiçiQ OU A\JI'I'EHTD 00 CAPITAL 0C 

-ElA$ INCU'$TRIAI'$ OU AIORICOU.S 
CIVt:ltSOS INVlSTI!o'E!P<ITtiS 

:I.EffTINÇ.I.S oJIJOICIAAIAS 
CI.SPIU$ c.E EK!RClCIOS ANTERIORES 

JIIIVSRsllES I'INANCIIAA$ 
AQUISicJ;O 01 IMOVEI:I 
AQUISIÇ1iO Oli: TllULOS RI!PAESENTATIYO$ OE CA~ITAL .J4 

lfri':'IGI'IALIZACO 
CON::IUTUIÇIO CU AIJII'IENT'O DD C:APJT"L t!E 

-I.SA$ CCJ~o'E~Cio\IS OU I'INANCEJAAS 
TJfANSFERENCIA::J CE" CAPITAL 

TRAN:I.I'IItEMCIA$ INTIIAOOYI.AitAII!ENTAIS 
AUULIO$ PARA OESPI.SA'$ OE CAPITAL 
COIITJtiDUiç(IU A ,UitCO'$ 

ntAN:I'lRI!NCIAS INTEAGO~lllN•Jo~ENTAIS 
'niAitSI'I.l'llNCIAS A fOUNICIPIDS 

Af«)RHZAÇJ:o DA DIVIDA INTERNA 
AM:II'ITIUC:~C DA Ollllll. CONTRATADA 

.--rxzaç.lo DA CIVICA UTERiriA 
AJioi;)IIITlZA!;J.o 01 OlVIDA CONTRATo\DA 

ELEMENTO 

....... 
'AO.OOO 

100.000 
ttKJ.ooo 
1.0.000 
:17:1.300 
273.300 ..... ..... 

ElEMENTO 

11$.233..000_ 
... :!133,000 
9.200.000 

--7.700.000 
24.815.000 
..... ,.s.ooo 
a.zos.ooo 

3.aao.doo 
1ao.ooo G.-
100.000 

... '7VO.OOO 
Z:.DDO.ooo 
:11 • .00.000 

10.2:r7.000 
IO,:U7.ooo 
... soo.ooo 
4.10C'J.OOO --....... 

21H1.70CI 
ZH.I'OO ..., 

1.oae.soo 
1.08l,.&OQ 

7,100 

1.!121,000 

,. __ ,. __ 

... lle4.000 
IO.ln'Q.~ 

s.aoo.ooo ...... 
10.000 ...... ...... 

a:10.ooo 

4.000,000 ------100.000 
UIO.OOO 
100.000 
273.300 
273,:)0(1 ,_ ... 

7.000 

Quarta,feira 4 5423 . 

III:%-· 1,00 

CAT.ECON. 

t.tao.~ 

IIC% • 1,00 

CAT.ECON. 

10,00.200 

134.2111.000 

u.u.a.aoo 
a3. uw.ooo 

•.:r.o.ooo 

I,IZO.aDO 

TOTAl. :147 ... 7 .000 
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CODIGO 

3.0.0,1) 

3. 1,0,0 
3.1.1.1) 
3.1.1.1 
3.1.L3 
:~~.a .a.o 
3,1.3,0 
:s. 1.3.1 
3.1.3.2 

•.o.o.o 
..... o.o 
•• 1. I .o 
•• l.:t.O 
•.z.o.o 
•• :l,:l.O 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) 

ESPECIACAÇÃO 

C.U'IUS tolt'llltTI:S 

QIE:!Pt[US OIE QnfiiO 
llllUOAl.. 

IIESUMO GERAL DA , DESPESA 

PE:I$QAL CIVIL 
011111g,çC.fll: PATI'OifAIS 

MATEIIIAL DE CONSUMO 
URYIÇOS OÍi. TERCEIRO$ E l!lfCARC:OS 

IIIVUHUI .. çlo CE SERVIÇOS PESS041:1o 
OU'IIIOS !lli.RYli;OS E aNCARGOS 

DI!PE::U.I DI: C\PITAL 

UtiiESTt*NWS 
OIIRU 11 ltc3ULAçl5U 
EQUIPAMENTOS E M.o.TI;RlAL PI!:-~NTE 

INIIDis!lES FINÃNCii:II'I":S 
AQI.IIIIçlo OE .lliNS PolRA REVINDA 

' ( u 

PODEI! EXEcunvo 
CONSOUDAÇÃO DA DESPEsÀ POR. SUA NATURr 

CODIGO 

s.o.o.o 

s.t.o.o 
3.1 '1.0 
3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.1.3 
3.1.2,0 
3.1 .3.0 
s.t .s.• 
S. I ,:S,:l 
3.1 .• ,0 
3.1.0.1 
3.1 •••• 
3.::1.0.0 
s.a.r.o 
s.a.1.1 
s.:t.l,:t 
3.:1,2,0 
3.1!.1!.3 
3.Z,!ili,O 
3,:t,!ili.T 
:t.ll.!ll'.:l 
3.a.s.~ 
:a.z.•.o 
3 ••.•. 1 
3.2 ••. 2 
3 ••• 7.0 
3.a.?. • 
3.:1.'1.2 
3.a .•. o 
s.z .•. o 
3.z .•. z 
•. o.o.o 
•. l.O.O 
•••• 1.0 
•. ,.:t.o 
•.•.•. o 
•.•••• o 
•• 1.S. I 
•.s.s.z 
•.z.o.o 
•.z.t.o 
•.:t.s.o 
•.z.a.o 
•• :1.0.0 
... 3.1 .o 
•• 3.1.1 
... 3.1.3 
... 3.2.0 
•• 3 . .2.3 
... 3.5.0 
... 3.f1..1 
... 3 ••• 0 
... 3.!ili.1 

ESPECIFICAÇÃO 

1XSI'l11AS CDiaUNTIS 

OISIOI[!aS DIE CUSTEIO 
!llSSOAt. 

I'IE:I.liOA~ CIVIl. 
PElUDA~ /IITLITAA 

~- Del'f\GII~ES PATI'IONIITS 
MI.TI!A!AL OE C:Otl.sui"IO 
UAVlÇO:S M TIJ:ICEIRO.S E ENCAIIQOS 

AIMJNESI.t.çla Di UI'IW IÇOS PE:Sso.t.IS 
OUTitO:S SEA~IÇO:S E ENCAI'IGO:S 

OIVI!IIU'S DIESPI!U:S OE CUSTEIO 
:IEtr.'ENÇJ,S ..tlDICIAIUJ,S 
DE~IUS De l!liiiCICIOS J,NTEIUORES 

TaloN:SI'IilliNCIA:S eolfllliNUS 
TIIIANVEIIENCIAS TNTI'IACOVEII~NTAIS 

TAANVEIIENCIA:S OPEIIJ,CJONAIS 
::IUitVENÇ(IE:S ECONCMIC.I.$ 

_ TIIIANVEIIENCIAS IN'T~GOVEIINAMEPIITAIS 

'T'II.IoliSFI!IIENCIA:S A MJNTCIPIOS 
'fiiiJ,NsJ'liii!HCUS A I>I!SSOAS 

JN•rnoos 
IIIN1JQNI:STAS 
:s.t.I,,\I!UO•I'J.MII .. IA 

INCARC:OS 0Jo DIVIDA U<'TEIIPIIA 
~S C1i DIVIDA CONTRATADA 
ot.rniOS I:NCARGQ$ DIE DIVÍÕA CONTRATACA 

f:NI;:AI't!ôO"' O. OlVIDA UTEIIN4 
..uAciS 0t: DIVIDA CON'mATAOA 
OtiTIIO$ f:NCAIIC:CS 01! OIVIO.. CONTRATAOol 

CONTIII!SUI~Es Poi.IIA FORMAClo DO PATI'Il!ICNIO DO 
!SUIUDOI'I I>UO~rCO • !Ooi.SIEP , 

DIVERSAS Tllol~ERENCIAS CORIIENTI!S 
DIE:IPI!SAll OE EXEIICICIOS AIIT~IORES 

OIPISAS OE c:.t.PZ'rA!. 

1111\IES'rlMENTtliJ 
o.RAS !E JNS'rA!.,olç0ES 
IQOif'lMI!NTOS I ..... TEIUU PER ..... NENTE 
CON.ST!TU!Çlo OU IJ..IMENTO DO CAPITolL CE 

1-as ... s INDUSTR!ollS OU oli:RICOU.S 
01\IIER~S UIVISTIIIII:NTOS 

SENTENÇol:l ..utiiC1ollllAS 
DESPE'US DE UIERC'ICIO:I oi.IIIT'Iil'UOI'IES 

IMVIR:siiES F INA!oiC'E IRAS 
AllU1S!Çlo Cl I...:!VEI$ , 
llQUIS!çlo Cl TZTUt.OS ~EPRESENTolTJVOS DE CAPI'TA~ ..U. 

INTI&QlALIZolOO 
COIII:I'T!TU!Çi:O OU AUMfNTO DO CAPI'TAL CE 

-ltESolS. COMEIIC!oi.IS OU I'INÃIICllliiAS 
TI'IANVEIIENCIA$ OE c:.t.PlTol~ 

TRANS~IIilliliiCiol$ INTI!IAGCIVIRMAIOEN'TAtS 
.uJXII.lO$ Poi.Rol CE$PESoi.S CIE CllPI'l'At. 
COIIITIU&UIÇÔiS ol ~UNOOS 

TIIIANSFEI'!IIIIC!AS INTERiõOVIERiilol~NTAIS 
"!'lloi.NS'I'IIENCIJ,S ol MJNICIPID:S 

olM:lf;iTJZ.t.ÇÃO Ool DlVIOol INTIÕIINii 
AICIATIUÇlo DA OIVIOA CONTI'IUAOA 

AMOIIT\UÇlo 04 DIVIO.. EXTEIIPIIA 
AIIIOR'TI%olçl0 Oil IUVIO._ CON"!'IIoi.TADA. 

7 / 

ELEMENTO 

....... 

.u.ooo 
••. ooo .... ,.. 

ooo.ooo 
180.000 
720.000 

100.000 
1.002.000 

t.aoo_.ooo 

'"'" 

ELEMENTO 

IIM!.:ns.ooo 
.q,:J33.000 
tl.aoo.ooa 
7.100.000 

24 •• 111.000 
4•.11111.000 

a.ZOII.OOO 
:III.MO.OOO 

1&0.000. 

~.-100.000 

•• 'niO.OOO 
2.!60.000 
2.aoo.ooo 

10.227.000 
10.227.000 
4.000.000 
-•• 100.000 ....... 

ooo.ooo 
20.'700 
zo.aoo ... 

1 ,Q40,801) 

1.ocu .4Cio 
7.100 

'.tl21.000 

~-~.000 

U.II.,..OOO 
10,270.000 

3.3(10.000 --10.000 

~-
~--

1130.000 

... 000.000 -·AO.OOQ 
100.000 
11110.000 
UIO.OOO 
.273.300 
273' :soo ,,,.. , .... 

OutUbro dO 1989 

wc:z ' 1,00 

CAT.ECON. 

1 •• u.ooo 
1.es.ooo 

:1.30 •• 000 

1.10:1.000 

1 ,IIOO,OOÕ 

•. 271.000 

M.U4.1100 

•.zao.ooo 

1.l20.1100 

TOT""' I'C7 .... 7 .000 



Outubro de !989 DIÁRIO DO CONGREsSO NAOONAL (Seção ll) 

DEMDNSTRA.nVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMEju"ARIAS 
11000 - ESTADO DE RORAIMA 

CODIGO 

11101 ..... 
ESI'SCIFICAÇÃO 

QOVIItNO DO IES'l'AO:I DI "'OI: .. JMA 

lfiTIOI.Dr::l !IUJIIlAVIliiiOI'fAtiiiS 

TOTAL 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11000 - ESTADO DE RORAIMA 

ORDINARIOS VINCULADOS 

..0,73'1,000 

417'0.000 

,., .aor .ooo 

:ta:s.s••.ooo 
:1'.100.000 

zoa.•••·ooo 

Quarta-fe1ra 4 5425 

ltCZ • 1,00 

TOTAL 

24<1 .011.000 

3.1170.000 

MCZ 1.00 

IIQ[QJII:S(IS DO TISOUI'IO 

CODIGO 

'1000 .03070Z12.001 

11000.03070:I:IZ.OCI3 

11000.030702151 ,0(11 

!1000.03Q70UOI .~ 

!IOOO,O:t!M03U.0215 

11000.0:1080:)1;11 ,OZO 

... ,000.0:»0ff0'24:t.004 

11000,0-:t,OOIS 

11000.041110.111.004 

11000.06300211.0011 

11000.011300211 .0015 

ESPECIFICAÇÃO 

ACMIIUST!tll~aG !E ~I,..AMl~NTO" 

ACIOIINI:nRA~Jo 

MlfiiiNIUR.O.çliO~AI. 

MoiiNUTE!Ii;lo DA I$TAU'IUR,\ o\CMIIrUISTIUTIVo\ 
00 I:STo\!XI O. ll't!IUIM4 

COOII:iXNo\Çio I ,\POJO ,\ E.li:CU.C.ID DE ~o\MU 
QDvaR/OIANI!NT.-JS . 

fU.PfU"!"ENC.IO o.- ISICAE"TMI,\ Cl "nl,\lf:II'QATII:S. 
UIIE.U4.NTil ll ODR:.U 

I"DII'"tCA.çCI:S I>UIILJC.U 

RIOJ"'DVocJG E o\C.III,.T,._cJo OIE 111110\IIU:S 

IU.IIOIIAçi:O 11 IIXII:Q.ICliD DE PRO...IETDIS 11: a.RAS I'UIILICAIS 

AIJJIIII&ISTII,\çkl ~JN.-NCIEIA,\ 

OlVIDo\ llffUINA 

.--rzz-,.ciCJ E BNCMODS 011 I'"INIIMC:UMifHO 
DA OlVIDA INTSIH.Io 

01\1104 EXTIIRNA 

AMOI'tTUAçlo 11: I!NCAROOS 011 1'11t4NCI.UCHTO 
0,1, 01\IIEJA l"XTEIUfA 

ltoUfTICIIOA~ SOCJET-'RIA 

IOAIIITICU'o\clo (XI ISTAOO NO CAPI"UL DO 
11,\IICO OE llOI'fAIMI\ '!11./A 

IOI.Af(I.J~~q_N"ftl ~VER-IfTAL 

INI'CI*aTit:ll 

APOIO AtiS URVIQ:IS DE IN~ÔMu.TICII 

I'UM..IIICr.ITO I ~ÇAf!EIITAClo 

JU.NUTINÇ;lo 04 KCRII!Toi.RU CE PLAI'III:.,..NTD l" I' INANr;...s 

AOitiQ.IL~A 

ACNUUSTRAÇ:JO 

atlMIIUSTR,\çlo GERAL 

ATI\IIIlllltlllll A CAI'IOO DA ~UNCAÇ:JóO 01 ,\SliiJ~CIA TICHICA 
I DII!SINVOLVIPoi!MTO RURAL DE ROR.-JMI\ 

""XlUciCJ ANIMAL 

011~\IOLVIMENTO ANIMI\L 

01"'!/I.EIIVOLYI,..NTO 00 SETml ,\CJIDPICUARIO 

OII'IUA IIW:IONAL I SlliguAAfiÇA I'UitLICA 

11"-"AMI:A I'\IOLICA 

ACMINIJTRAçlo at:lto\L 

COMSTJIUÇ:lo 11! RE~ORPAA DI 1~\IEIS IOAI'IA I'DL,CI,\ MILITAI'! 

CONSTRUÇ:lO I Rlii'- C. neYEJS IOARo\ "'L,CIA CIVIL 

PROJETOS 

•eo.ooo 
I!II,OIS&.OOO 

C",OOOof'OOQ 

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

ATIVIDADES 

'N.'12a.ooo 

10.3110.000 

~-000 

U3.000 

I.OH.OOO 

• .$0.000 

•. tnr.ooo 

3.100.000 

TOTAL 

126.151114.000 

110.374.000 

•• :1'!111.000 

ZO.OIILOOO 

s . .a.ooo 

eu.ooo 

t .c.a.ooo 

4.000.000 

10,11151.000 

•.-.o.ooo 

•• 1511.000 

3.~.000 

:1.100.000 

3.100.000 

-.... 
700.000 

e.no.ooo 
11.370.000 

1 . .00.000 



5426 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (S!lÇão II) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11000 - ESTADO DE RORAIMA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

UOOO.~ZI:I.OO. ~TI:NClO DA .OLICIA CIVIL. 

IIOOO.-tn:t.00'7 

11000 . fM3QIInZ • .O I 

11000.07Ht&11 ,007 

ttOÕO.O'IMtatt .021 

11000.073510:Zit,OOil 

11000.073110211 .02& 

11000.-..:11 .. 1.000 

11000 .Ge4lliM:I! .010 ' 

I]OOO.o..t:Sifill ,OOV 

fiOOO.N4::111DII;I,Ot I 

IIOÓO.Oft1031111.010 

11000.0511GI2UI ,023 

11000 ,otiSI:ZG-$2 ,OU 

IIOOO.IooaCI::IIIill .oz• 

11000,105'70ZIZ.OIII 

~LICIM«MTtl MII.ITM 

Mr.IIIJTIN~O, DA .aLICIA MILITiofll 

CO*~LI 11 U.CiiJIIIUÇA Cll m.t.I'IQQ ~ 

ATtVICAOES A CMQD DO Dl"l"dTAMt:ltTO Cll TRANSITO 

DUIMVOL.YIICNTO lõliQIOH4L 

MCH~tA~U.çlo A CAIIIC::O OE ISTADOS I -ICI~ICJ$ 

TltANSI'IDlll'tCIU. "HA!oiCII~U A t:IIOTACO!J t: MJNICI~UtS 

MJIILICJ "NANCiliRO A -ICII>ID3 

'TlU.NSI"IlUICCIA OE -A-EOJ!tilid$ ACl!J JIIUNICI"IOS 

DI::IDIVGLVI.cNTO .01 I'IJCAQ•RI:Qif!lt:a 

ACMIIISTRAçlo QPAL 

M*ILIT5Nçlo 1:» CllfntCI o!Do'IINIIIOTJIIATI\10 RlllllON.IIL .. 1. 

MUI.IT5Nçlo DO CIIHRCI I.CJoiiiNIIITIIIATl\10 AECICINAL 01 !IUCAJAI 

~çlo I CUI. TUIIIA 

I:ISEJIIO DI: .-AI~IRO ORW 

101110 AI:WLM 

OIMNIIOLII'IIoeNTO lXI INSINC'I ~UNO.V4lNTAL 

c:cx:MOINAçlo 1: MI.NUTINÇlO DO IN$11010 ~~ltTAL 

lltSJHO DI: RIII:IJkDO IJRW 

IH$1110 ltOLIVALDI.Tf. 

DlnNVOLVtM!NTD DO INSUlO ...:010 

'ó:JoMioAÇlo 1: MANUTINçlo DO ENSINO KiOIO 

liaiJIO :IUI"DIOR 

DSIIIO 01 OAAOUA;Io 

-.NUTINçlO lXI I:IISIHO SUPDIOit 

ll:IUCAçXo I'ISICA I OISPORTO$ 

IDJCAçlo I' ISICA 

I:OO'IOIHAÇio I -.JtUTE!IJÇXo DA t:tiUC:A;lc I'ISICA Ir IISI'Oin'a 

""""" 
Oll'udo CULTURill. 

DI:HNIIOLVIICN"I'O lXI SI'TOI!t Clli. .. 'Tl.RAL 

DICRUIA I lti.O.JJI:IIOS MINERAIS 

IMEROIA t:LII:'TIU~ 

l'.urTICI"Açlc:l .OCIETMIA 

I'MTICI"AÇlo DO li:STAOO NO CA"n'AL DAS Ct:l'illiAlll 
ILIE'miCAS DI! AOIIAIMII 

D!IIIA,;Io DI ENERGIA •UORELETIIICA 

ESTIJOOS I ~JI'TOS DI "li:CIUENAS CENTIIIAta HICRELETRI~S 

IZlUç1o 011 INEIIIQIA ~LE'TIUCA 

AI'OIO I'INANCI:IItO A CI!NTJIAIS ILI:'TIUCAS DI ROJIIAIIIM. 

MMITA;JD I! UltiiANISMO 

AtlloiiiiiSTRAçlo I' I NANCI I lU, 

JOdTICI .. AÇJiO .IOCIITMIA 

~AI'fTICI ... Açlo lXI I:S"''ACO NO CAI>ITAI. DA COIIPAM-IIA 
01 OIIUNVOLVI,.NTO 01 -AI* 

HAIIITAçlo 

ACMIIIII&TIUÇio ~AL 

~10 I'INANCIIAO A COM>A,..U. 01 DISI:fWOLVI_,HTO 
Dt: ltMAIJIUI 

PROJETOS 

....... 
..... 7.o0o 

24.tA.OOO 

11.MJO.OOO 

-··-
I .000.000 

u.o.ooo 

1.300.000 

Outubro de 1989. 

aCQ.~tSOS DO TESOUIICI 

ATMDAOES TOTAl. 

1 .eoo.ooo 
:1.000.000 

:..ooo.ooo 
470,000 

.,. .... 
lt ,.,.,000 

10 •• 7.000 

10 •• 7.000 

t.ooo.ooo 
1.000.000 ........ ....... 

a7.au.ooo 
:IO.Ota.ooo 

30.01 •. 000 

'I.IIGO.OOO 

a . .uo.ooo 

•• 4«1.000 

z.tmo.ooo -·-~--000 -·- •UO.OOO 

4:110,000 

~--
1150.000 

1100.000 

:1.7«:1.000 

a.7.co.ooo 

1 .000.000 

1<10.000 

1.800.000 

I.MO.OOO 

7.700.000 

1.:100.000 

1.300.000 

t •• oo.ooo 
1..00.000 

t .aoo.ooo 



Qutubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) Quarta-feira 4 5427 

I'ICt • t.OO 

PROGIIAMA DE TRABALHO 
ttDOO - .esTADO DE RORAIMA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATMOADES TOTAL 

-.. .... ..~.CICIO 

.. I.AJII ..... NTO UMAIIO •• eoo.ooo 
11000, IOUSISt,OI:t C.sli:~VOLYI .. NTO 01 ~PS UIIIIANAtl •. .o.ooo 

lM:IIantU., ctlf«lltCtO • MIIIYII:OS a.107.«*t 

ACfoiiUU:r.111'Açlo ....... 
.aoetiiiSTIIIAçlo OP'AL ....... 

I tOOO.t!OTOtl:l: ,O I !I MIII.II"'NçliO o,-. IRCAI'TAIIIIIA - INllUI.TIIIA I ~CIO ....... 
UICIJSTIIIU ··--000 

"'OIIeçlo INW:r.1'11U,Io '.aoo.ooo 
IIOOO.IIIU:s.t•I.OIS C.UNVOLVI .. I'fi'D C0 :IE'I'DIII INDUSTIU•L ....... 
llliiQO,IIa;uA.O!Io AI.SIIT:IItCIA ""lltCUIL A ''"CilO, "II:Ql.IEMA 11: ..OU, UI'RI:~ ....... _, .. .07.000 

~çlo llfTDI'IA CIO COMIIJ!ICICI ........ 
IIOOO.tt4:T.J(Jolt,Oiil DII:SIIIWOr.Vu.HTD lXI K'tO'I ~C:lAt. .07.000 -·- ....... 

II'ROiaçlo CD TUtU~ ....... 
IIOOO.II~:t.0\7 .UOIO A ~GlRAMIICI:O "-""' O OIUIIJ'o'DLVI..:NT'CI 

03' 1\IU-.::1 DI AOIIAoiiM ....... 
IIAUOI -; ....,._ltTQ .-.ao.ooo ..... •• • .eoo.ooo 

.U.SISTIIlCI,I. .:DICA t: SANITARIA 21 .o$00.000 

IIOOO.t:r7!1•:zii,OIII' OI:M:IIIIOLYI .. NTtl C0 HTOA :tAIJOIE •. .oo.ooo 
11000.13711<t:M:I.OI& ,_IIIUI'I:Mçlo C0 Sl'ftllll SAUOI ••• 80(1 ,(100 

S.tld-.Mm •. 2:10.00(1 

.UII.TII'fCUo "INAJICEIRA 100.000 

t1000. 13710SI:E.OI!I a,NTIU~Içlo AO I'UfiCO CE F llfAIICI-JITO Dll' "tli.J.\:1: I 
1-TO:I: C0 laTAOCI DE ~or:t•tav. 100.()00 

P.UITICIIO•çXQ SOCII'TAI'It• 1.000.000 

II000,13'MO:MI .CIIII PMTICIPAÇI:O lXI IST•oo NO CAPITAL DA COM"A"**IA ce; 
,&QJAS I ISCIOTOII DI!: Ai:mAJ. r.ooo.ooo 

.... STIC:IMiiNTO O'AGU• ....... 
ttooa.t~7U47li!.Oao MIINUfiHÇlo DA COM'olN•UA DE .1.111"' I I:SQOTOS DI ~AIM ....... 

MNPNI!IITO QD·~ 11.730.000 

11000.13?Mdi.017 ,,..,_,.ICT ... çki 011: :I:ISTI!MU U..•MO$ CE ~•HUMEf!ITIJ 11.730.000 

AhiS'TIENCIA I' ~VUIENCIA •• 1171 .000 

ASSISTINCIA 'S.'nQ,OOO 

AUIIITtNCI• ISOCI"'L CIFI'AL 3.ft0.000 

11000. IN1411U .011 APOIO AD Olõ:M!JCVOL\IIKN1'0 OE ~~ITARIOII I,C!JO,OOO 

11000', 11111140A.Oõlt C:OOqOIINAçJiO E -NJTIINçlo Cl .. A~ SO!:I•L PI RCI!tAIW. a.uo.ooo 
MC:UM .... DE I'OIVIIA,JiO CIO IOATI:UICINIO 00 :IIERVIOO!t I'IMLICO I.IUI.OOO 

II'IUI!VICIPICIA SOCIA~ c:&A"L t.nr.ooo 
ti000,1SU4ti2Z.O:IZ QCirniiii.Uiçki JOARA l'~çJiO CIO IOoi'I'IIIIMOIIIO 

DO SlltVIDOA I'UIIILICICI • P"SEP r.n1.000 

"""''"'"' 13.3150.000 

TR .. N~!"f ltOCXIVUIUO t3.3IJO.OOO 

COfii:I1'RIJ~ 1: ,. .. vu•Nu~ Dl Aocovr•s t:t.:rso.ooo 
IIOOO.IMII~I.Oll• CONIITRU~ 'l Alt:CIJPVIAçlo DI IS'mAOA:I 13.3GO,OOO 

TOTAl. 102.2111.000 1AI5.4Z511.01)0 0241.647,~ 



5428 Quarto-feira 4 _DIÁRIO DO CONGRESSO NAOO~- (Seção D) 

NATUREZA DA DESI'ESÂ 
,,DOO - ESTADO DE RORÀIMA 

CODIGO 

:a.o.o.o 
:s.t.o.o 
:s. 1.1.0 
:S. I. LI 
3.1.1.2" 
:1.1. I ,3 
:1.1 .a.o 
3.1 .:J.O 
:S.l.:S.! 
3'.1 .:s.z 
:s.t .•. o 
3.! ••. 1 
:J.f •• ,:t 
:s.s.o.o 
:s.s.t.o 
:J,ll,l,l 
:s.a.t .a 
:s.a.z.o 
:s.a.z.:s 
:J.Z.I!I.O 
:s.z.s.t 
:s.z.s.: 
3'.2,111.3 
s.z .... o 
::I.Z.G.I 
3.2.15.2 
:l..ll-7.0 
3.,3,7, I 
:J,•Z,7.Z 
:s.a.&.o 
:s.a.11:o 
:~.a.s.a 

... o.o.o 

... 1,0.0 
•. 1.1,0 
..... 1!.0 
•.•••• o 

....... 0 

....... 1 

... I.S.::t 
•.:z.o.o 
4.2.1.0 
.c.:z.e.o 

•.z.a.o 
... :s.o.o 
•• 3.1.0 
... 31.1.1 
... ::11.!.3 
•• 3.2.0 
•. 3.2.3 
•.:s.e.o 
•• 3 ••• 1 
4,3 ••• 0 
•• 3,6.1 

ESPECIFICAÇÃO 

DIVEUit. COIIIIIlll'nES 

OISI't!IAS DIE QJSTEIO ... ~,~.. 
"ES~&L CIVIL 
"ESXIIoL lo!ILtT~ 
a.qJCJ!ç!li"S I'ATROt.l.\13 

MATl!ltiAI. 01! CCINSI..M:J 
UJ!iYIÇOS 01! T.IRCl'lAOS I ENCARGOS 

FIIMJNIEAAçlo CC :IERVTÇQS PIS$CIAIS 
0UTF0111 :A:RVIÇOI!I I ENCARGOS 

CII\IIR~S IXSI'E::JA_S DI! CU::ITEIO 
~1Pf1'1NÇA$ ..JIJDICIARIAS . 
Ol!:~li;,A$ tK UEI'ICICIQ$ ANTUilt~ 

Tl'tolNS~IRitNC!AS CC!mllfns 
''TII:ANS~r;;RiôNCJA$ lNTJ:fAQOVIaRNA~NTA!i:l 

TII'ANS,IIIENCIAS (lPI:RACIONAlS 
SWVEJ!Iç0ES ECONOMICU 

'niANS1iR~NCJAS lNTilRQOVIõRNAMINTAIS 
TJIANS~ERt:NCIAS A MJNICIPIOS 

'nii4N::PERI!NCIAS 4 PESSOAS 
INAr!VOS 
PINSIONISTAS 
SAUIIIIO·~ ..... ILIA 

ENCARCOS DA OlVIDA INTERNA 
~S =: CIVIIJA CC"'~IoTA.,.._ 
OIJlROS K"'C:IoRQOl OE OlVIDA CQN"TRATADA 

'IN~COS DA OIVIGA EJlTER"'A 
..AJROS CE OIVICII C:CNTJ:fATIIOA . 
OUTAQS II!IC:III'IGOS Olii DIVIDA CON'mATADA 

CCIKTIIII.IUIÇ('iES ~ARA ~ORMAÇlO tiO J04"TRIM:IN10 0D 
~YrtiDR 1'\lGI.U:O • PASEP 

DIVINSAS ~ANSI'"ERENCJAS CCIIREN.T&:S 
,IJI.SJitSAS DI UIRCIC:IOS ANTIERICI:IIS 

Dll9'1!SilS IIE CAPI'l'AI. 

UI1/ISTII'II!NTOS 
a.RAS I IN:TAI.AÇ(IIS 
IQUIP-NTOS 1: IAATIRU.I. PiR"""NIN'I'lE 
OCINSTITUIClO OU AUMII.NTO CO C:API7AL 011 

r-lSAS lNCIUSTIUAl$ OU AGRICCI.AS 
O!IIPI:OS INVESTIMENTOS 

SIHHENÇAS ..1UOIC:I.uii4S 
DEPlSAS OE E~ERCIC:ICS ANnRIOf;IES 

INVJRS(I(S FlNANCEII'IAS 
.. QUIStçlo CE llo'IJVEIS 
40C.JJ:stçlo CE TITULO$ I'IEPI'IESENTATIVOS OE CA"JTAL .U. 

INTECflloi.IIAOO ' 
CONST!TVI~Q OU .. VIolENTO 00 C .. PI7AL DE 

IM'III!SAS ~C14JS OU FINio/IICii:II'IAS 
TlltloN:si'IIIINC:IAS CJe C:APJTII.L 

niANSFIRI:NCIAS INTAACOIIIIRN»ENTAIS 
AIJ~ti.JOS J>ARA OU.PISA':J 0C CAJOTTAL 
CONTR!8Ulç0ES A ~UNOOII 

TRANSF~RENI:IAS tNtliROOVEAN»EN"l'AIS 
'mANVV!lNC:IAS A MJNTCIPIOS 

loiCII':!T!l"AÇJio CA OIVlCA l"'TERNA 
AMJIITIZAÇIO 0A OIII[DA CI:IN"TRATAOA 

~tzAt;JiO 0A tl!VlCA U.Tl!RNA 
AM:MtTU:AçlO DE OllltDA CCN"TRATAOA 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11000 - ESTADO DE RORAIMA 
'11101.- GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

CODIGO 

11101.030702!2-001 

11101.0::11070212.002 

ESPECIFlCAÇÃO 

ACIIIUU:S'niAçla I! I>UNI"""""NTO 

AOoiiNJSTNAÇlo 

ADMINt:nRAÇJiO GIRAL 

MANUT1'NÇJiO OA ISTRUTUR" AQMINJSTI!I4TlVA 
00 I!IIUOO ~ ROI'IA!Mio ' 

aJPERVISICNAR i! C:OCROI!NI<R loS ATIVIOADIS Joi!IO OE· 
st:NVCILVICAS PELO CCN>I . .'EKC AtlM!NIS'mATI\10 E C 4P,Iil'l• 
~Up:IAMiiNTO !XIS RE~SOS HlJMANCIS. 

COCIIIDENACJiO i! APOIO A alii:C:Uç%a Da JIAO~AMIIll 
aGVERIIOlMENTAI$ 

ll'llOI>tCIAR OS MEIDS PRI:Cl!:s:JARIOS .t,O DI!SEMIIOLVJMiilHTO 

ELEMENTO 

ea.:a:t.ooo 
... ::1133,000 
•• 200.000 
7.700.000 

z•.••a.ooo 
••.1es.ooo 

15.ZQIS,OOO 
SI-.NO,OOO 
. ! 1110.000 

110.000 
100.000 

•• ?110.000 
a.no.ooo 
:s.•oo.ooo 

10.227.000 
10 • .:1127.000 
•.eoo.ooo 
•• 100.000 ---=:= 1&11.200 -I.OII.,li.QO 
1.0111..00. 

7.100 

I.Ut.OOO 

~-""·-
-.~.000 
10.270.000 

::11.300.000 ,.,_.,. 
10.000 

~--
sa.ooo'· 

.::110.000 

•. ooo.ooo 
000.000 
.... 000 
100.000 
1110.000 
IIKJ,OOQ 
27:1".300 
::1.73.300 

,,000 
,,000 

PROJETOS ATIVIDAOES 

79. 7ZCI .000 

10,1110.000 

Outubrode 1989 

f..e't. 1,00 

CAT.ECON. 

IU,ON,:IOQ 

1:1 •• 21 •• 000 

....... aoo 
e::ll.la<I.OOO 

c.:uo.ooo 

1 ,1:10.1100 

ltC2 • 1,00 

TOTAL 

rz•.~.ooo 

t10.S7C.OOC 

!10. :tM. ooc: 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (S~ção II) 

rROGRAMA DE TRABALHO 
11000 - ESTADO DE RORAIMA 
t1101 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

CODIGO 

tttot .o3070tta.oo::. 

11101 .O:J070UI.OOI 

1 J101 ,«J070Z!Il ,002 

1110t.O:M*):J32.025 

1110I,O~:M2,0Z• 

I 1101 ,QIIS3C)OZII ,00:1 

filO! ,05300211 .OOIIS 

: ESPECIFICAÇÃO 

11 ,..,.,..,.çlo DOS I>IIOCI'IAI•tu <lOOROC,._.Oin ~1:1.0 liAIIIN.:· 
Ta IIII GIOVIJINAOOI'.. 

,..IIIUUNÇJ:O CA U~T.ull" CE Tl'tAN-'ft:S, 
UNI....:!NTtl I oaq.\s 

IIS:!IEGI.JFIAA Oll IIOif:lGS 111112S:IA"l0$ PAA• AI!II.I.UAçlo 
DOS OI.JCI'I\IOS OEFJHICCIS PU.S :WA:I ATRIOU!Çi:IES. 

IID"IC.~S ~LICA; 

IIIICUPVtA~O I' A0.\PTAçiO CE 11«1\II!"IS 
""OPOI'ICIONAA COJriCIÇClES I'I:UCAS ACIQlJAOA:s 01 TJIA• 

.AI)IO 11 ATENCIIMtNTO "OS Ufll/ARIOS OCIS SEAVI!;Q$ PU• 
•r.ICC$. 

IILUDitiiÇlo I IEXIECUC.Io DE PRCIJITOS t: O~AS Pl.llU .. H:As 
COTAR OS CAa.IO$ 00 SERVI~ "'U8LICO ISTIID..IAL DE 

fltSTAUÇi:IE:S ~ISICA:S ACEQUACAS AO BOM DEsao'PitiiWO 01 
SIU:J URVIÇOS, TANTO NA CAPtTAL OCIK) NO IN1'1!1UOA. 

~UUSTIIIAçlo FINANÇI:IAA 

01\11011 INTil'INII 

~TJ%4~0 E I:NCAR~:S DE F II'IANCINo'IENTO 
~ OlVIDA INT&Am. 
~RIR CI-AlJW~AS COPITlU•TUAlS CE I>A~;AMI!NTtl OE' 

~TI%AÇlo • .a.JRO$, COMIS:s!!ES l!i OCJTR.foS CESPII:U:S M• 
al'tUNTE:S OIE PPflESTIM:l:S JNTGNO$. 

OIVUI.II IXTI:RNA 

.._TJZAC~ lt EI'ICARIOO$ 01 , IN-'1'1Cloloi4JNTO 
tiA !JlVlDA l[tliRNA 
~I!UA CIJ,U:SU~A:S COI'I'l'IUTL.IIIlS OE P-'G»>E:NTO IX 

~TIZAçlo, ..uRO:S, CO"''lS!IC:I!'S E OUTI'IAS OIESPES&S oe• 
COMINTIE:S ()( D'IPRES'I'llol:l:S IXTEI'II'IOS. 

~lll'lnCJPA~ 80CII!iTARt-' 

I"»>TECIPAr;lo 00 ESTADO PIO CAPtTAI.. lXI 
UI'IÇO DE AOr:lloiW. S//o 

Atlf!ENTAR 1/l. PolRTICJPoi,ÇJ:o Fll'l/ll.NCIJR/Il. 00 I!':STo\IXI NO 
Clll"fTo\t. 00 ~1/l.lfQ;J CE RORAI ...... 1/!:UifDO C"PIT/Il.I.UAR E 
IUI".i'IDII'I " IOONOMI/Il. lXI ESTAOO "'Cll•tn·~ O FOMENTO C( 
II'IIC~o\"''AS DI! OESEifVOI.I/ !JoiENTJ:), BEM o;JMJ NA CCNCESSIO 
Lili! ~EDITO Gl!:l'l"l-

I"P:~T1Cio 

~10 .OS ~VIÇoS tle INP:OA ...... TIC.O. 
tWI.DtENTAJI •;fll$ COM 1/IST/Il.S" •POIAr:t t!FICAZ .... NTE 

0 TRABALHO DE 1/l.NALISE PR<:II:E:SSII""'NTO, Aco-•NH/Il.PENTO 
lf AVAt.l .. ÇIO Co\:S Açt!ES NECESSioRIAS " 1/Ioi.BII-IZ ... Ç:lo 
0AS ATIVICAC)I!$ P:JM. 

I"UNI..wENTO I OI'IÇ.UCNTACiO 

MI.NUTINçlO OA SKCAI!T»>IA CE PLANC,J/Il. .... NTO E 11'1/'IANÇAS 
AS:Sl$'1:11'! AO Cõ<:IVERNO I)Q ESf-'DO_N/Il. eDI'Ic;:Pç.IO Cll! 01• 

liiiTRIUS POLITICo\S, E COORCENAR A ELoUIORAÇÃO E AliA· 

~:i: ::.~~~;.e;.:g:~:_:~~=~~~0ii:~:~s:n6:;~ 
I'1U.O ISTADO. 

lllliUCUL'FUifA 

I>II(ICUçlo ...,.,~,u 

QESI!:IIIO/OLVI!hENTO "NIMAI-

-DI-SE;NVOI.VI~NTO DO $OOR ACRoi>ECIJAIUO 
.... 1-U'I A PAOaJç1o A'mAVII:S CE INVI!STII'oENTCIS EM 

AIU:A,. Sfi~IClONAOA$ I I!~EV ... R " CAPACICAOE t)E GEIUÇ1o 
01: UOICENTI!:S Ao:õi'IICO!-AS. 

-DI-JOI,..... NIICIOIIIIt. I :lt'C:U'IANÇA PIJIIL.ICA 

RIUUIIÇA ~I.ICA 

•DIIItllll511ZAÇIO t:ii!At. 

CONSTR\,Içlo ll "tFORMA FJC IM:IVI!:J$ PA"A ~OI.tCJA Mll,.lTAR 
COTAR CS ACLC~RACXIS URBANOS DO tSTADO ENI COI'IIll• 

ç&i:J II'IIHCO/-IINTAIS NO OC$ENVOLVI~NTO C1i. SeRVI• 
~$ POt lCIAI!' NICI!$SJ.J'IIOS " $ECI.JAANÇA OA POPUI,.AÇ10 
I: I'AESEAV/Il.ÇÃO Ool ORCe:"' PUO~ICA. 

COH::ITRUçJIO I RliFORNIA 0111 II<ICVI!IS P.lllA PO~!CIA CIVIl. 
!lOTA'! A I'O~ICIA CIVIL~ CONti!Ç(SES FI'SJCO AM:I!I(N• 

TAIS AOEQO.J.r.tl.ll$ 110 OE$E .... IlNHQ DOS SERVIÇOS CE S&CI.J· 
IUoMÇ4 -I.JCA I( ORCEM $QCIAL, liiE"'' COP«l TORNAFI EFJ• 
CJUTI A DPPili!ACIONALIZIIÇÃO Olt:SSES ~VIÇO$ E O 
KUIICICIO 0A POt..ICIA ..AJOICIASHA. 

PROJETOS ATIVIDAOES 

zoo.ooo 

-·-
III.OIIIS,OOO 

IU:S.OOO 

t.o.c.ooo 

... 000.000 

........ 

11.511.000 

.,., .... 

700.000 

.ao.ooo 

Quarta-feira 4 5429 . 

lfCZ 1.00 

TOTAL 

.10 .cu •. 000 

s.u..ooo 
IW:S.OOO 

t.o.s.ooo 

4.000,000 

10.111.111 ,000 

••o.ooo 

••• 11.000 

....... ....... ....... 
..SIOO.OOC 

11.1100.000 

z.ooo.ooo 



5430 . Quarta-feira 4 D~O DO CONGRE~SQ NACIONAL (Seçã.o U) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11000 - ESTADO DE RORAIMA 
11101- GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMÀ 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

11101.0&300:tU:,OOll I!I.UIU'I"':Nçlo OA ~L.ICIA CIVU. 

11101,M:J017'7.t.OO'I' 

tiiOI .o-nata ti .o:u 

11 uu ,073110212 .ootl 

11101 .Q7:JOQZI2 .0211 

11101 .oe•ztut .ooa 

HIOI.OU:IUU:t.OIO 

I tiO! .08UI!nl2,011 

IIIOI.O..UZOIS:Z,012 

'IIIOI.~A23:Z.013 

AS!IfCIIURAit O:t !CIOS IIECESS.liUO:II AO CISIJII\IOLVIICMTO 

~~z .. c:.::.:~!C~:T::~~~~: ~~~!~~VIL, VI• 
~L.II:t ..... l'n'UMU.tTM 

*MJTINcJO !)lo I'OLICIA l'llt.IUA 
.iiJXCIJI!tAA OS ,_lOS IIECE:Ss.r.RIOS AO OESINVCILVI""I'fTI:I 

DOS XAVIÇDS 01 SI<GUAoiNÇA_PUOLl_CA I ORCEM :SOCIIIL NA 
CAPIT,IIol. ll :tQN .. RURAL C0 EST,.IXI, 

a.:W:IIVI:I\.YIMt:NTO ltiEC:.ION-.L 

MOOII'-çlo .. OAQO DE I::ST-.OOS I I'I'LINlCIPIOS 

Tlt.U.S.OIRIIÍCJ-.$ P:JN-.NCI:IR,t.S " IST-.OOS .I KJNICIPIOS 

.WXI\.10 P:HI•Nct:IAO • KJNICIPTOS 
~POIIICIONAR .o.POIO IIJN.NCIIAO •s PRI!P:I!InJR•s to 

U•TPIOF:I \IIS...NOO A IEL>I0/111. I! U~ANS.IO DOS :Sl::RYIÇOS 
.QICOll DIMANOADOS PIELA$ COMJI'IIOACilS, 

'mANSFI.IIOICIA Ci! .IIICUI'tSOS AOS JltJ,.TCIPICIS 
~IALIZU TRA,.S~IRI!NCIAS Ce RECl.IA$0$ OI(~Jti:NTI:11 

01 OISPOSI'TIYCS CONS'I'IT\JCIONAIS. 

OIE111N\rot..YIICN'TC 01 "'lc=o•M:Cii5"ES 

AtlfOIINISTRAr;JiO IXRA.t. 

*'f.IHNÇJiO DO CIN'n'ltl AO..lNl:JTRAUVO I!IEC:IONAL SUL 
A$$EOURAR OS 1410:!1 NECE:s.:JAR lO$ PAR,t. O OESENvtiLVT • 

JIIIENltl OA$ AÇ011':; QOVl::.IINr.MeJHAIS NO A,.ITO O• iiii!C:l.liO 
ACMIN1$Tl:IATtVA VIS...!ICO A P.IIQM::IÇÀO 00 APOIO ,t.S ATI• 
VlOAOIES llCONO"'ICAS E A llõ:LIVAçlO DO NIVI.L CE .IIENOA 
.I ltDI·ISTAR 0A POPULAÇ.IiO, 

.. M.I,.NÇJiO DO C'l!!l'n!O AO..INI:I"''RA"''l\10 JOIIC:IONAL OE MJCA.IAI 
,t.SS!i:GUAAR 0$ Joiii!IO$ NlliCDSAIOIIOS PARA O CE:II!!IIIOI.Yl• 

KN'TC DAS AçCiES OOYISRNA~NTAIS PIO AloUtTO 04 .IIEGI.IiO 

=~:~~~~~~:·,.~,. "E~e:í~o ~ N~~~lo 0:" ~~:~~ 
I HI'J•Ih'T.ut 0A POPUL4çlo. 

lltiUea~ E C1.IL 'n.JR" 
ENSINO CE PIUM!IRO OA.W 

I:W$11'10 NECiiJLU 

Cllsi:NVOLVUEN'TC 00 (rBlNO I'UNCI»'ENTAt. 
PII:QM:Ivt:R A OFERTA 01! NOVAS MATRICULAS A'l'A,t.\lt:S DA 

IXPAN$ÃO I'UUCA 0A .IIECE E:s.COLAR, BEM COM) HAIIILI• 
1M, AP(Rf'lt~ E -.TUALitAR .IIECUR$0$ KI.JioUINOS. 

Cl)O!IOI!NAÇJiO E ""'WTI!:NÇIO 00 ~SINO FUNO-.JoEN'TAL 
g,liUINTIR A POPI.IL4Çj(Q PE.IIli!:NCf:NTI! AO ~U~ ETARIO 

OE 7 .. 14 •NOS, ltlJCAÇlo FUNCAfOEfiiTAL I I .!;R,tU] PARA 
,~ITIR ~,o. PAR'I'ICIPAçlO 4TIVA NO ~Cit:s$0 $0• 
ClO•t:COHCIMICC. 

IHSUID IICILIVALIPfTII 

C.III.IEfiiVCILVTMIINltl CIO 'ENSINO 1'«010 
PAOM:IVIA 4 O~E.IITA CE NOVAS ""''TA ICULA'S, 4'1'A4VE'S 0A 

IXPANslo ~ll!;JCA 0A REDE [SCOLAJ!I Olii SECUt.ICO CRAU; 
II!N C0MJ ,IICPORClONAR • """~HCRI-"' Ql.lALI'TATP/ ... t:Ç EN• 
IINO, 1401ANTl 4 CAPACITAÇll) CE PllS:CAL OOCI:N'fE, 
COM A AIALIZAçlo Oli CU.II$0$ 0111' A'!!'AI<n:4Çl0. 

CO!IftDIENAÇlliO I MANUTI!fllçlliO CC· lrBirKI M!CIO 
PAOPO.IICIONA.II A PCPULAç'XC QUE I'IA.IA C'ONCLUICO O 

~1,.;1~ CRAU, OPCJ!tTUNIDAOE CE A"'"'LIAÇlliC C1! CD!IHI:• 
CIM:N'TC I QUAL11''1C4Ç.Ii0 ~OF!SSIONA.t. PARA [NGRISSCI 
110 .... RCAOJ Cl 'TRot.BALI«<. 

DISIIIO SUPERIOR 

INSINO, IX CRAOJAçlo 

*IIUTiiNÇJO 00 lliN:stNO SlPERIOR 
CONllUIIIUJR PARA A MI:~HCI'IlA QUALJTATJ\14 00 IN$1NO 

ATR4VI$ CA FQ.IIIIIAÇj(Q I APIR'"UCQAioleNlO De RECURSO$ 

~· 
.IQ.JCA'ÃO ,.ISICA I DI'SPIIRTOS 

lltlJCA;Io P: ISJCA 

CIJOfiOI!NAçlo I """MIJ'TINÇlo OA 'EOUCAçlO F l'SIC .. I! ISPM'I'IE 
COII~E'R PARA UM t.E~DR OllSENVOLVIfOENTO 00 CES• 

I'OJ!ITO ESCOLAR. ~·N'TINOO A INTIEG:RAçl:O OAS 01\IERSA'S 
•çC51ES A Sl.lll"' REALU4CAS NA ARE4 011 t:OUCAçlo ~1St• 

PROJETOS 

....... 
II • .UT,OOO 

2' ... , ... 000 

:t.IMIO.OOO 

Qutubro de 1 !;189 

NCZ 1,01. 

•1~so~ DO TI:SOUitO 

ATIVIDADES TOTAL 

l.loOCI.OOO 

3.000.000 

:s.ooo.ooo 

11.:M7.000 

IO,:M7.000 

10.307,000 

1.000.000 

1.000.000 ....... 

-·-
:rr.•:za.ooo 
:!10,0111,000 

ao.o1a.ooo 

a.aso.ooo 

a.4.ao.ooo 
...... o.ooo 

:t.I!IGO.OOO 

-.... -·--·-
~ .... 
~ .... 

•ao.ooo 



Outubro de 1989 DIÃR'i6 DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã,; O) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11000 - ESTADO DE RORAIMA 
t1101 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

CODIGO 

IIIOI.~U71.0:tZ 

11101 ,Q!II!IJO:ISI,OIO 

li 10\,0VIJIZCI,O::Z:t 

11101 . IOOIIO:tlll .o;u 

11101,!~70212.0211 

III~!.IOM323t .012 

IIIOI.JI07021:t.OUI 

11101, t 1623AG1 .013 

!I lEU , 11G23AI!Z .011;. 

ESPECIRCAÇÃO 

CA. 

CUL1U'IA 

OIPUSIO CUI.nMAL 

tiCUN ... Ot.VtM!NTO DO U:TOR CUL'TU':IAL 
Ct~~OI~ 0:!1 VAl..OA!S I .... NIFESTAçe!C:!I CIJLnJqAJS 

UJSTUIITIS NA REGdO, 8f!p.l COI<\ A€SiõATAA 1E PI:IE~VAA 
O "ATJUICIIUO HISTOAIC:O cLJLTVRÍIL E N.l.TURAL CO I:!IToUICI 

IIIDIUA I Jtf:CURSOS MINDIU:!I 

PIUCU.t. b.ITIUQ 

"~TtCIPAçla :IOCtllTAR I lo 

~~TtCI"AçiO lXI nTADO NO CAPITAL DoU ai:JfTRAIS 
IILI'I'AIÇAS OE II'ORA IM.l 

,()oi:ITALic:alil A CAP,Ir.CIOAOI DI! INVI!;ST1~11TO (l,lr. O"PAI!• 

: :..~r!~~ ~~~!A~,Ir. O~:JTR~~~~J~O DI!DE lN:~: 
RII:TRIC:.. ' 

OIEJU,I;Io DI I!II~CIA IIICAS:LII:TRICA 

II:S'ruOOS I! ~O.IIUIS DE I'IOUEN"S Cli:NTl!:IAIS >IICIRifL'lTJUCA:I 
oCIUCILIA.ul O SUPAIIENTQ EM oUIIAS OE' '*IOR OESEII• 

VOt.VIMENTQ 00 E:i!ITAOO Pi. A IWIISTITUI~~O 01 U:!l'lll,lr.:J 
Tam!ICAS 11M ALOIJMAS LOColoLIOIIOit:S C0 INTERI()q VI:SANCO 
A IIIEOUr;lO 00 COfoi.-JM; Ol QL!ôO OU! SEI., 

QlltAÇlo DI INnllJA 'IVIMii:LI!TIUCA 

APOIO ~INAiiCilACI 11. CIN~US ELETA!CA!: 01< AORAI ..... 
COTAR A l-ESA Ol MeiOS AOEQUAOO.S COM VJST..., A 

~I'CIItCION,Ir.A A I«UIQRIA DOS ~Vl!;'O$ OFERTAOO$ AOS' 
KUS U:ILIAIUQS . 

MAII1"TII.Çli:O 1E UAII.uiiPO 

.r.'c...un:STRII.ÇJiO ~INANc:llAA 
~ARTICI~II.ÇÃO SOCU!TNHII. 

I>AATICIP,Ir.Çl[Q CIO IIST,Ir.OO ltO C.lP%TAL DA COM'ANiollll. 
OE OESENV01..VIIo'ENT0 011: ROFH•l ..... 

I'"(JATALECER ,Ir. CAPACIDADE OE INVIESTJI'ENTO OA e.PRE• 
IA A I"'M DE Vl.ullt.I:ZAR ,Ir. I:~EOJ!;lO DE PACI.JilTOS 01 
IM'RA•It:STRUTISI,Ir. URIIIlNA, 

HQITA!;ll:o 

-""CINJS'MAçlo llli:RAL 

U'QIO I'INANCIUI'lO A COM>ANIHA 01 IXSI!HV01-VIIEN'I'O 
Dl~,lr.I/IIA 

III:IOPOQCIDNAR OS !CIOS NE'Cl!SSAAIO$ PAR,~r. O OE:UN• 
VCILVIIENTO tiAS ATIVICIAOES IIAS!CAS D4 o::o-,~r.NI1u. 

c.NAIHSNO 

~UNI.JAMiN'I'O !Jqg.uiO 

DEU'NVOLVIMENTO Dili ARIAS Uf!B,Ir.HAS 
DOTAR OS PIUNCIPA13 !«JCLitO:S UFUJAMO:S OE E!QUIP»o!EII

'I'OS JlllN!IofJS CAPIIZI.S CE POSSllHLITAR O APOIO NECI!S
SIIIUCI A IIAEST,Ir.çJiO 01 SERVIÇO$ IIA:stCO$ AS ~PULA• 
çl:!Es. 

UIDJSTRz'j.. ~fiCIO E ':!IPVIÇOS 

AtiMIItiSTR.4~ 

4tiMIIIISTI'IAÇli:O GERAL 

~HIJTI:fiiÇl[Q 0" SECAI.T,Ir.RIA DE IMtuSTI'UA t: COfo'ERCtD 
~I'ORCIONAP (IS Me: lOS NiiCE$$AqJDS .O DESENVOl..VI

.... NTCI CA.s ATIVIO.I.DIS olO'IINISTRATIVAS C,~r. !lECI'I!!~AAI,_, 

I,_,SnliA 

~çlo IMIJUSTRIAL 

Dl$1i:NV01-VIJIIEN'I'O 00 :sETOR INDUSTRlll.l. 
PR~VIlfl 11. t:~PII.NSll:o. M;lOE~NUII.çliO E INri:i;R~oÇl[(l lXI 

K'TOI'I INOU$TII'U~ COO\ PS QE~a!S .SETORE:S 0.1. ECDM:l"'l" 
ROIUII«NSE EJol CDN:SO!t,1r.NCI4 CD"' AS DtfiETli:UES BASfCA:S 
CIO QOVlRNO DO E:STAOD, 

4:JSI$Tl!'NCIA liEAEN_C::tAl.. A MJCAO. PliQUEfrlll. E MEDIA E""'RE$,1r. 
CONTRIBUIR PARA O ,OAtAUi.CJMI;NTO CA.S MICRO. PE• 

QUEMAS E MIO!"$ ( .... qE$,1r.$, iJEM CD'-'0 E.s'TJP4JLAA O SUA• 

~=!O 10: :r~~~!"~!::'i:::~lci ~~~CE~~: 

PROJETOS 

11110,000 

I .000.000 

1.10.000 

1.300_.000 

<11.11100.000 

000.000 

Quartá-feira 4 5431 

IIICZ I,OCI 

MCUUO-. lXI TI'-OURO 

ATIVIOAOES TOTAL 

-·-uo.ooo 

:1.740.000 

:1.7.CO.OC)O 

LOOO,OOO 

1.-c),OCIO 

1 • .00,000 

1.1100.000 

7.700.000 

1,300.000 

1.300.000 

'.aoo.ooo 
1 .aoo.ooo 

'.aoo.ooo 

A.GOO.OOO 

•.IKIO.OOO 

2.1107,000 ........ .... ,.. 
000.000 

1.mo.ooo 

I .ZOO.OOCI 

•oo.ooo 



G;lu~·feira 4 _DIÁRIQ DO CONGRESSO ~QQN,<\L_(Se_çãoU) _____ _ 

PROGRAMA DE TRAJIALHO 
1'1000 - ESTADO DE RORAIMA 
11101 -GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

CODIGO 

I I UII ,IUS3113Z.017 

1110t,!::I7!J.dat.OI!I 

UIOI ,1371UUZ,Dta 

11101,137111CD1.Z.DIII 

llf01.1376<1472.Dao 

IIIOI,I!Ialüi!II.OIG 

11101,1A1AaA.021 

I I 101 .1111""922 ,QZZ 

ESPECIFICAÇÃ9 

~CIO 

~çiO INT!RNII DO CI:IMPCIO 

111!R:~~LV ti«NTO 00 SETOIII ~CU.L 
GliM *CANI:sKIS CUE l'oi'IMEÇ- O INTCRCAII'BIO elAS 

4TIVIDIICES CO~CIAIS 00 E:H,a,oo, •CM CXlMl CO.N:SOLI• 
DM I llrl'fi"NSIFICAI'f AS RILA~IiS CO!o!ERCI,.lS CtlM PAI• 
MI. I.IMHIIO'IS, -·-MOM::I;IO 130 'TUA:I»> 

..-cliO A ~~olfoU,Ç;IO PolRII O Of:UitVOLVI~ 
00 'l'UI!I13'CI EM I'IORAIMA 
~VPI O Qe:se"NVO!,.OII ... NTO DO 'tUA I~, I'CMlNTANOO 

" I""Lip,1(NTAÇ1i0 OA I'OLI'TICA TUf'liSTtC\, YI$AN00 A 
:lUA OONTAI.UiçiD COM:l FONTE 01 c;v!Açkl DE RENDII • 

...U0. 11: $ANIE_,.TO ..... 
AUIS'I'INCU1 .. tUCA I: SAN ITAiiiiA 

QEIUNYOL.VINNTO 00 =sTOR SAUOI 
~\Jiill' A AGEQUAÇlD OA III!DI[ Ft:l.lCA 00 Sll!Tm:l .... 

OIAIITI: A IUPolNSJiO 1: Ml\.HCIUII. OE: ESP"I;O FISICO MA 
CAPI'l'AL I tltTEHOR 00 UTJ.OD, El'o! CO~!:ONIIINC1A COM A 
D11UNDJ. DOS saRY IÇO$ OE SolUCE, 

MAMJTEN~lo DO SETOR UUOtE 
ICI.HCIUI'l E MIIN~ A QI.IAI.lDAOI! DO SE~\11~ AS3tS• 

TINCIJ.l, CURATIVO E PREVE~Ttvo PRESTAOO flliiiS UNIOA· 
CJollCS 1)E SJ.UOE DO I$7AOO, aE,. CCfoiO OTIMUAR Ais
J.çtlc:S 00 ::US~ tESTAOUAI. DE SAU:CE, 

.... ,..._Jn'O 
ASSJS'n:NC:IA I'IN.Iolllct:IAA 

CQ!ffR~lJI~·O MJ I'UNOD DI I'INA~CIA...:MTU DI! AQIJAS I 
ISCXITO:II DO l!STAOO 01 Rm:IAIW. 

liiEIO.USAR ~EI:IJR50:S ~IN.NCEIAOS OlhiETlVANOO C:O~TRI• 
.UIA PioRA OOTM O I::STAOO DE SANe'»'ENTO .ASJCO' ATRA• 
VliS 0A O!UIIIÇlo. OE liPo'l ~UNOO OE I'IMANC:IAMEM'I'O. 

P.MTICIP•çlo SOC.IE'I'ARI ... 

N.RHCIPIIIÇSO 00 I:STADO NO CAPITAl.. DA CC..ANHI ... OE 
AtJJAS 11 hOCTOS CE AOAA [Jol.lo r 

~ORTALiletER O CAPrTAL DA ct»oP"'NHIA IXIT.AMDO•A OE 
MUO# NletESSARICIS AO OEUNYO!,Vl...:INTQ E E.llPAN$11) 011 
SUAS A'I'I\IIDACE:I. 

AltASTICIM!M'I'O IJ'AWA 

MAMJ'1'1EIIIJ;lo OA COM> ... NHI"' Olf AGUIIS E ES!IOTQ:S Clli AOIUIJoUo 
IIOUtlilli.ITAR A CO,..,.ANHU. 01! AGUAS E &:SQOTQS OE 

-AIMI. UM III&~ ATilNDIMINTO AO$ :SI!US U:UNIIO'S COM 
ToUUI'AS loa!SSIVUS ... I'OPUI.AJ;JiO Dili UAIXA A&NDA. 

UNE-NTD CIRAL 

IM'UNTAJ;iD 01 SISHJoUoS -._ll'l81oNOS 1)11. SANIAJIENTO 
PAI~YioA A SAUOil I>UIIIt,ICJI [ O BE,.•t::STAA 0A CO• 

MJMIOACII<, A'Tl'IA\IES 011 ...,.,I.IACI.O OA REDE CE lolõiJA 1!10• 
T ... VII., 01( ISQOTQS s.tNITAAlllS E O :UNE»'ENTO DE CA• 
I'U!IIJIIIQJ.RAPU. 

AIISIS'fliNCIA E PAEVII)IHCIA 

ASIII11TEIICIA 

•utS1'1NCJA SOCIAL lm'IAL 

APOto' AO DESENVOI.VtMi!:N'I'O DI I>I:IOQ!I•W.S CONJNtTNIIOS 
II()SSIBILITAQ O ... 1'010 NII:C[SS-.e:IIO •o OESIENVOLVI..;N• 

'TO 01! Açi5ES •SSIS'I'IiNCIAIS DI~[C!ONAI)A$ A POI'UU.J;lO 
ClRt!MTii Vls.tNOO loi11<11MIZAQ OS PI'IOBLEJIIIAS scct•tS PA1i• 
VAU:SCiiNTES. 

COOIIDI:NAçlo l W.MJTENçliO CA Açlo SOCIAl,. Eto1 A~AIW. 
CQCJI:IOINAII E loiANTiiA ... S AÇ011i:S VOI. TA DAS PAA ... O ATiiN• 

O!MEMTD DAS NECI!:$SICIACiiES IIAS!CAS E IP>IEDIAT ... S CA 
Ct.liNTii:t.A A\.\10, All\IIIIIS DAS C...:U:I LARES, ~ECICS I 
Clff'11!10S aDClAlS. 

MDCM»''A OS I'OAMI.ç1iO DCI P.tOTR'lPoltlfUO 00 UIIVIDOA PUBLICO 

l>liii\IIDIIMCIA SOCIAL GEI'IAL 

CI:IPmiiiiUJÇI.O IO.RA I'ORMlçlO 00 JtATI'II-10 
00 SERV IOCII JtlJIII. tCO • I'ASEP 

Assctmn:tAR AO :stR\11~ I'UIIIL!CO A CONS,.JT\Jtçlo til 
~ATRIICINIO tltDI\ItlJJAL l'l'lOCiRE:S:IIIIIO, IIII!Dl.NTii" RECO· 

'PROJETOS ATIVIOADES 

....... 

•. ~.-
••. ~.000 

100.000 

1.000.000 

....... 

IS.~.ooo 

l.oUIO.OOO 

::1.a.o.ooo 

1.01.000 

IIICZ_, 1,00 

TOTAl. 

........ 

..,, ... 

... _ ... ....... 

----SJ • .OO.OOO 

SI • .COO.OOO 

•. :uo.ooo 
~00._000 

1.000.000 

... .... 
..730.000 

••• 71 .ooo 
s . .,.,.ooo 
:11.'1GO.OOO 

1 •• 21.000 

1 •• :111.000 



Outubro de !989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11000 - ESTADO 'pE RORAIMA 
11101 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

CODIGO 

11101 .tU.11371,01. 

ESPECIFICAÇÃO 

UUICNTO co...tl~sOAtO 1X CCI'""IeutçCIES, IE AO 
ltiiCIJIII~ ACIICION ... HI ,_ARA lNVCIJTU«IITO. ........ ,. 

TIIQ~TI NOOOVlAA'IO 

COIIISnw;lo • I"AIIIMIYIIT"çJio EIIE ROIXIIII.U. 

CONSTAUç&cl 11: I!IICIJIII,R4Çl0 mE IESTIU~S 
COI'IliHIUJI!I .. ~ ... O OESII:NIIOLIII!oENTO 0A AlltCllO, PitO• 

I"ICIANDO CONOI\::OIES AO TI:IANSI>ORTl DE c.t.I'I!1AS E I'E!S• 
~ ATJIAVII:lJ !lo\ ....... L.lAçXI:I I( ... U'IDIIIUo 011!$ ll'SniAOAS, 

TOTAL 

NATUREZA DA DESPESA 
11000 - ESTADO DE RORAIMA 
11101- GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

CODIGO 

:l.o.o.o 
:t,t.o.o 
:1.1.1.0 
3.!.1.1 
:1.1. f ·* 
:1.1. '"' :1.1.2'.0 
3.1.3.0 
3.1.:1.1 
:l,t,::II.Z 
:11.1.11,0 
3.1.11,1 
3. t.ll.:l 
3.2.0.0 
3 • .1;.1.0 
s.;z.t_..z 
3.2,:11.0 
3,::t.l'.3 
3.12.15,0 
:l.::t,IS,I 
3.2.15.2 
3 ••• 11.3 
:J,;z,IJ,Q 
:t.:r.ll,l 
:t.:r.a.;r 
3.:1.'1.0 
3.2,,.,, 
:t,;t,7.Z 
:t.z.a.o 
:t.t.a.o 
:1.:.11.2 

4.0.0.0 

4-,t,o.a 
"·'.'.a 4-.l.ôt_.O 
A.I.A.O 

A.I.S,O 
....... 1 ..... o.z 
•.a.o.a 
... 2.1 .o 
A.a.a.o 

• . .t.a.o 
... 3.0,0 
41.3.1,0 
A.:l,l ,:I 
•• 3.2.0 
... :1.2.3 
... :1.11.0 
... 3.11.1 
•• :1.11.0 

ESPECIFICAÇÃO 

DIU.PI!SAS ~I:NTI(Ii$ 

DII!:SIOI::IA$ 01!. CUSTI!IO 
PESSOAL 

JICSW.r.L CIVIL 
JII:SIW.ll. Nllt,ITAA 
08RI!õ.r.p!iES II'A"mONUS 

IO.TIIUAl DI ~SU!oC 
SIJI:VIÇOS DI! TERCiliAOS I ENCARGOS 

IU!:JotJNlRAÇ3i0 DI: IM:RVI"'S ~SOAIS 
OU'JRIOS $V!IIIÇCIS E EMCAI:IQOS 

011/EiitS.r.S tlli':s.PI!S#.S 06 C:USTI tO 
QNTE~ÇA$ .,UOICUIIIJIS 
Df:$PI:S#.S Of: l!laRCICJOS ANnRIORES 

'TRANSI'J!REIICIU CCRRIENTE$ 
TRAN!IFEI'IEJtCio\S INTI!UII;;()VIRN»"e:NTji,I:J 

$UIIIVE~~IS ECONCNIICAS 
'TRANSFE'~ENCI ... $ INTÇII;;OVIJI:NAM!iNTAIS 

TRANS~PIINCIAS -. lo\.INICIPIOS 
'fi!IAMlii'ERIENC!AS A PI:IIISOAS 

I NA TI VOes 
PINSIONISTAS 
:U.I.AI:IIO•I"AfoiiiLU 

I':NC.v<IOOI Dolo t)LV1Cia INTeRNII 
.J.JAOS DI DJVIDA CON'TlfATAO.. 
OU'I"'IOI I!NCAJIGO$ DI! tiii'IOio CON'mATACA 

INCAI'IQO'S ColO OlVIDA EllTIRN ... 
...u:TOS 01 DIVIDA CONTI'IIoTol&:IA 
OUTROS I!NCAFIOOS DE tlfVIo.\ CON~ATAI:lA 

ca::~'r'~~~~ ~o::go lXl PATRII«<NIO DO 

OJIIE'II'SAS 'flllloNSI'IRI!NCUS COI'!AI!NTES 
OESPUQ OE IUERCICIO$ .. NttRIOJI:I!:S 

CIEIPI:SAS DI: CAPJT ... L 

lltiiESTt,_,.TOS 
08RAS E llfSTAI.A~IES 
IOOI"AIIOITOS I! M,I,TEf:UAL FIERMI.NENTE 
OOPfS"TITUiçlo QU oii.JMENTO DO CAPlTAL 011: 

1-ESA:I INQU:l'Tltl"l:lo OU "QRICOLAS 
OIVIA~:l JNVESTIMI!NT(I$ 

Sf:NTUÇA:I ..UOIC!oiRTAS 
OI'::P'II:SAS DE EXI!ACIC!OS IIINTOUOfU!'S 

lNVERsi!IE'll I'INioNCCII'IIoS 
o14JI$1ÇIO DI! l...OVIt$ 
IIQUlSIÇIO DE "nTUI.OS REPRf!SE!NUTIVOS DI! CAPITAL .JA 

INTitl!ULIU.OO 
CONS'I'ITUIClo OU ollMSNTCI 0D ClPJTAL 01 

IPoPfiESAS COfo'IEACI"lll OU 'INANCIIRAS 
'TRAN:If'E~UCUS OE Coiii'HIIIL 

TRANSFUENCIIII$ lfri'I'RAGDVVIN.u.IEPITUS 
CONTRll!llJI~I!S ol FUNCOS 

TRIIN!IFE~E!NCIAS !NTI!JU:OV!iRNANiNT ... tS 
TI'IANSFERENCfAS A Jot.INICIPIO:S 

oUlORTU~CJO OJI DIVIDA !N1'ERN" 
~Tl:Zolçlo o.\ O!VIOA CI::INTl'AT~O. 

,_TI%Aell) tiA OlVIDA. I~TERffA 

PROJETOS ATIVIDADES 

t:s.:seo.ooo 

14t.:IIY.OOO 

ELEMENTO 

e.z~.ooa 
... ::133.000 
•. zoo.ooo 
7.700.000 

Z.C,aii!I.OOO .,.,,n.ooo 
\l!l,ao-!1.000 
:t., .. o.ooo 

11!10.000 ... -100.000 

3ill00.000 
3;1!100.000 

lq',U7.000 

~:::::: 
... 100.000 .... .,. 

000.000 
:l!IISI.700 
zeo.zoo ..,._ 

!.Daa.SO!l 
I ,NI."''' 

7,1DO 

1 .•z1".ooo 
GO.OOO ... .,. 

U,ISI!oi.OOO 
IO_,Z70.000 

3.300.000 

"'·-10.000 
JIO.OOO ...... 

no.ooo 
•.ooo.ooo 

100.000 
100.000 
ICO.ooo 
ICCI.OOO 
:1!'13.3CO 
,J'73.300 ,_,,, 
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·-~ 

TOTAL 

t:s.:nto.ooo 
t:t.:wo.ooo 
1:11.3150.000 

.ZU,07'7,000 

NCl 1,00 

CAT.ECON. 

•. uo.ooo 

---
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NATUREZA' DA DESPESA 
'11000 - ESTADO DE RORAIMA 
11101- GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO 

•·s·•·' 

PRDÇRAMA DE TRABALHO 
11000" - ESTADO DE RORAIMA 
11200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

AOitiCUI.TUIU 

l.c.OIINIS'1J11Açlo , 

AaMINII.TJtAçlo .c:e~AL 

ti :tOO .04071r,u z. ao :r: ATIIIIOAIX:l A 'CARGO DA FUNtlAçiO 01 ASSISTl!NCIA TIOUCA 
ll OISIENIIOLVJ!oiiENTO Jll.R.U. CE I'IOI'IAI~ 

........ W..C~CNAL E UllUUNÇA -I.ICA 

R~·NÇol, -LICA 

t:CirtmOLI E KQUIIAN;A 01 'nUI'I.QO LRIIAMO 

ATIVIOAOKS A c.lAQO CC1 Ol~oi.RT~N'TO 01 TIU.NSilb 

TOTAl. 

NATUREZA DA DESPESA 
nooo - ESTADO DE RORAIMA 
'1'1200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

CODIGO 

:1.0.0.0 

:1.:1.0.0 
3.:1.1.0 
s.z.1.1 

•.o.a.o 
•• 3.0.0 
•. 3,1.0 
•. s. 1.1 

ESPECIFICAÇÃO 

OIS...:SA:I COfmi[~TIS 

TIU.N~EAINC:I.S COI'!IIIl'P\ITES 
TR...VIII.NCIAS TNTI'I'AIZOVIIRN-NTAJS 

mANS~IUIINCIAS OP'II:AACIONAIS 

WPESAS,CE bPITA1. 

'11tAPf:I'IArNCIA:S CE c:).pJTA1. 
niAN:SFiiRE/CIA:S INTAlCOVIiRN ..... NTA IS 

A!JIIIt,IQ:S ~MA OIPIESilS C'E Cllf>I_TA~ 

IIC% • 1,00 

ELEMENTO CAT.ECON. 

"RRTAL :1U,077.000 

PROJETas. ATIVICAOES 

:1.100.000 

•10.000. 

:1.1J70.000 

I!LEMENTO 

a.no.ooo 
a.ltiMI.ooo 

....... ....... 
TOTAL 

MC% ' 1,00 

TOTAL 

1ft.1oo.ooo 
3.100.000 

:1.100.000 

.-7o.ooo 

.t'JQ.OOO 

.70.GOO 

s.lf70.DOO 

..., .. ~ 

CAT.ECON. 

:r.no.ooo 
2,..,,000 
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DEMONSTRAnVO DA DESPESA·POR UNIDA ES ORÇAMENTAR! 
11000 - ESTADO DE RORAIMA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIOS VINCULADOS 

I 1:101 

ttaoa 
DIP.QIIT,..NTO 01: 'mANSITQ 

IIUNDA~lo DI ASSISTI!NCJA TliCNICA E CIE:ui:NVOLVIICNTO 
RURAL. Otl: RORAIMA 

TOTAL 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11200 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 
11201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

CODIGO 

ttaot .05305732 .o:z•· · 

ESPECIFICAÇÃO 

D&:l't:Sio NACU:INAL E SfQJRANÇA PUDLICA 

IIEQURANr;A PUDLICA 

CONTROLE E GGURANÇA DE TRAI"EGO URBANO 

MANUTEN~ 00 OEPART.AMENTO CE TRA~ITO 
_ OOfAR O OI'TRANIRR OE MEIOS Nliic:ESSARIOS AO Q.M>AI· 

NENTO DI': SUAS An!lOUiç0ES, 

TOTAL 

PROGRAMA DE TRABALHO 
11200 - ENnDADES SUPERVISIONADAS . 

.70.000 

3.100.000 

:1.100.000 

PROJETOS ATIVIOADES 

A?O.ooo 

11202- FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO RUR,A;L DE RORAIMA_ 

NC: . I .00 

TOTAL 

470.000 

::1.100.000 

!l.ti70.000 

NC% , 1,00 

TOTAL 

4?0.000 

4?0.000 

4'70.000 

4?0.000 

NCZ , 1,00 

REOJRSO$ 00 TE:SOURO 

COOIGO 

t 110:Z.Ool070212 .030 

ESPECIFICAÇÃO 

ADA I CUL 'fURA 

AOMJNISTRA!;lO 

AOfotiNISTRA~O GERAL 

MANUTENç.lo DA, f'UNOAÇJ:O OE ASSl$TENClA TECH I CA E 
Di!Sf:NVOLVIP"ENTO 00 ESTADO OE RORAIMA 

MANUTliNÇlO DA I"UNOA!;lO 01< ASSlllTENCIA TECH;_cA E 

TOT'"-

PROJETOS ATIVIOAOES 

3.100-000 

3.100.000 

TOTAL 

3.100.000 

3.100.000 

:t.too.oco 

3.100.000 
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LEGISLAÇÃO PERTINEI'ITE 

LEI N• 7.800, DE 1 O DE ~(.)1.,!10 DE 1989 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentá
rias para o ano de 1990, e dá outras provi
dências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Cong-resso Nacional de

cr_eta _e_eu sanciono a seguinte Lei; 

tivos fiscais_ não deve permanecer intocável, 
vez que, inclusive, cUmpriU s-eus objetivos. Ou
trOS fneêãfltSmOS e- tnstrumellJ:os, senão . até 
um novO desenho da política de desenvol
Yim~nto regional emergirão com naturalidade. 
ISto, aliás, foi o que aconteceu quando das 
decisões de moptar o Pólo_ Petroqu!Jt:tico de 
Camaçari, na Bahia, e o Projeto Carajás, no 
Maranhão, para não raiar dos grandeS prÔjetos 
eletro-intensivos de prodUção de *lumínio, 

.................... " ... - __ -----:--~- barrilha e soda cáustíCá. TãiSB&rsOes tiveram 
Art ~~- Os recurs:os a s~r~ ~ansfen?o: - em linha de conta a iinpeiiosa necessidade 

· pelaUruao,em ~990,_aosEstaaos eRoralm _cto Governo Federal desdobrar os grandes 
e do Amapá serao aphcados na forma de orça- · projetas industriais ·de forma a reduzir dispari
mento es~cífico para cada Estado, que deve-_ · Uades regionais no interior do país e permitir, 
rá, excepe1onalmente, ser aprovado pelo Se- assim, uma deni.OcratTZaÇâo- dã"s oj)órl:unida-
nado Federal. . . des de realização ;;ocial e econômica para to-

§ 19 J!a elaboração dos P~Jetos de lei or- do_s os br~s!Ieiros, e_ n~ _apenas os da regiões 
çamentária pelo Poder Exe~utivo de cada .Es- já desenvolvidas. 
tado a que se refere este o;~.rtigo, serão col1Slde- ' · · - · 
rados, no que couber, os prazos, o formato, Aproveito, a propósito, no momento em que 
o nível de informaçõeS .e aS demais dispo- novas propostas de desenvolvimento do Nor-
sições aplicáveis ao orçamento da União. -. deste inSinuam-se nas_ campanhas dos vários 

§ zo Serão a dotados,- na apreciação, pelo candidatos à Presidência, para lembrar que 
Senado Federal, dos projetas de lei referidos se a situação- çl.o Nordeste é ainda a de um. 
neste artigo, no que couber, os procedimentos viveiro de miséria,_onde campeiam o analfabe-
relativos à tramitação da proposta orçam~- tismo, a -fome,a·- niortalídade infantil, a falta 
tária do Distrito Federal. de matrículas na área educacional e a infância 

(À Comissão do Distrítd Federà/) d_esamparada, pior seria ~em a polítiCa âe in-
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) .. centivos. LeE?bro, a propósito, o balE_lnço sobre 

A ·d- · b d Governador ·do o desenvolVImento do tiorde_s_te_ ;;~.o longo dos 
- prest enc1a rece eu, o. _ -28 · t ·d · d 196.8 · · bl. d ~ Estad d Ri de J __ ·ro · 0 Oficio n~ ·5132____ anos arue ores e , pu 1ca o na ua-
de 19~9 (~~ 1 ~260/8;,"~~ 0 'rige.m}, so'uéitand~ -~~~ Merca;:til ~~ 15 de seten:bro daquele ano. 

tifi - da Re 1 ça-0 n• 12 de 1989 rntitulado Politica de Incentivos para o Nor--a re tcaçao _ s.o_L! . . · , • d t v ·d ·d p - - -G - " --r-
que autorizou 0 Gçve,_mq dQ _Estado do. Bio es e: _er a_ es e ~cc:mce1tos , q_ue _ nsa: 
de Janeiro a elev-ar, exc~pcional e temperaria· 
mente, o limite de endividamento do Estaqo. 

A matéria será Q.espachada à Com_lss~o _de 
Assuntos Econômjcos .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

C-oncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR- JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
~PronunCia o segLiirite_discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a cada rodada de cla
mor público contra a periclitante situação do 
erário governamental no Brasil, reacende~se 
a indignação com os Incentivos fiscais conce- . 
didos ao Norte e Nordes,te. 

Para alguns, os incentivos se constituem em . 
mera evasão de recursos fiscais que, de Outra 
forma, deveriam estar i'nc_orporados no Orça
mento da_Uniã_o, a fim de atenuar _o_ volumoso 
défidt público. Para outioi, OS-1n:C~ntivos âó 
Nordeste e Norte não levaram nenhum bene
ficio àquelas regiões. 

Vale trazer, mais uma vez, o depoimento 
dos estudiosos da política de desenvolvimento 
regional para o Nordeste, posta em prática 
desde o Relatório GTDN, na década de 5_0, 
sob a égide de Celso Furtado. 

Pará estes estudiosos; tOda atransformação 
estrutural da economia e da sociedade nor- . 
destina deve-se, pre<:isamente, à canalizç~.ção. 
para a região de recursos oriundos dos incen
tivos fiscais, os quais permitiram a germinação 
de certos p61os industriais e_ a_ [ormaçiio _ d.e __ 
infra-estrutura. É certo que a política de incen-

"Nti.Sse Período, a tãxa rTiédia anual de 
·crest1iTierito do Nordeste_ fOi de O;a%, an
tes de 0,1 do- BraSil, ·e--o PIB Pér Capita 
do Nordeste, que' em 1960 erá_de 43,3% 
dO PIB· per· caj:Jiléi !lacionaf, SUbiU _para 
54,3% em 1986. · - - - -

ReComPôs--se a eConOmia' de forma es~ 
trutural com os setores iildustrial e servi
ços crescendo de 22,1 e 48,5%, em 1900, 
para 25,3 e 58,5%, ém 1986, enquanto 
a aQiíCult4fa- c a tu de 30,4-para 16,2%. 
A base industriar foi diVerslficada, pois os 
set6re_s· dinâmícos aüi'nentaram sua paiti
cipaÇáo atiilgindO 54%, enl 1980~ quan
do em 19~0 representavam apenas-30% ._ 
A índústría _de transformação elevou de 
6 pãi'i(8$ a sua participação entre 1960 
e 1987. ·-

-Muitos consideram túnidos esses avan
ÇOs,' tendO em ví'sta as- sup-oSta-s Varita
Qeris_ resultantes dos incentivos para aRe
gião Nordeste, que haveriam de gerar 
melhores reSultados. - -- -

_ Aqui merece destaque um ponto_ im
Portante. OS.lncentivos regionais consti
tuem uma política explícita de compen
sação para as regiões menos desenvol-

. vidas e por isso mesriio são muito conhe
cidos e ·mensurados. Mas, na verdade, as 
?utrã.s _regiões m·ais desen_volvidaS é ·que 
SãOãltamenle benefiçia.das pelas políticas 
naCíonais de incentivos, que implicita
ment~ as PiMlegiam pela_ força maior de 
sua economia · 

Outubro de 1989 

Dessa forma, os incentivos regionais 
do Nordeste sedam, no seu reSultad_o, for
temente neutra1iza.dos pela capacidade 
das regiões mats favorecidas de"absmver 
OS incentivoS contidos nas políticas nacio
nais são diferenciadas. Não seria exagero 
afirmar, portanto, ·definitiv_amente, que 
não é o nordeste a região mais benefi-

. ciada com incentivos governamentais. 
A regionalização do quadro de incen

tivos no País mostra que a Região Nor
deste não ultrapassa 20% .do total, núme
ro que cai para 5% se considerados tam
bém os subsídios. Os Incentivos conçe
didos ao Nordeste representam cerca de 
2,5%" da receita tributária: da União. 

A título apenas j]ustr.ativo, os. inçeri.tivoS 
resultantes do crédito.-prêmio_ do. ·IPI, do 
Befiex, do Imposto de Importação e das 
exportações. incentiva.das, que predomi
nam largamente no Centro Sul, são muito 
maJores que os recursos do Fundo de 
Investimento do Nordeste -Finar~ _das_ 
insenções cpncedidas às empresas dare
giões Nordeste. e que são-os mais conl1e-
ddos do País. · - ' · -

( ... } Consicterando-se-o ano-bas.e_'1975 
como índice 100, os recursos'do firior 
têrh.. perdido, em termos reais, substan
cialmente seu valor, a uma taxa média 
anual de 5,15%, chegando a um índice 
de 59%, em 1985, e recuperando em 
1986 e 1987, quando atingiu índice$146 
e 126. ·· 

Os InveStimentos do 34/18 e do Finar, 
·· entre 1962' e'" 1988. chegaram a US$ 8 

bilhões, sendo OS$ 5,8 bilhões em proje
tes já Co(lcl.uídos (1.652) e US$ 2 bilhões 
em projetos que estão no sistema (923), 

_ para os quais serão necessários mais OS$ 
3,4 bilhões. 

ConsiderandO~se os projetes já con
cluídos, para um investimento total de 
US$ 20,0 bilhões, apenas US$ 5,8 bilhões 
_form:n do Finor, ou seja, em média, ape
nas 28% são recuiSos incentivados (_.) 

Computados os projetas concluíPos é 
. em implantação, a perda de projetes con

siderados lrrecuperáveis chega a 4,6% do 
valor dos incentivos. O importante .. é que 
grande parte _dessa perda é anterior a 
197.5:, quando a mudança do 34/18 pelo 
Finor diminui drasticamente o insucesso 
.dos projetes.. 

Urp aspecto_ objetiv() e que tem sido 
simplesmente relevado diz reSpeiicl aos 
efeitos dos incentivos sobre as finanç:Sts _ 
públicas. Na verdade, esses efeitos dos 
incentivos sobre as fmanç_as póblicas. Na 
verdade, esses_ efeitos têm, s14o. analisa~ 
dos apenas pelo lado das perdas, basica~. 
mente cenU:~das em deduções do Impos
to de Renda às Pessoas Jurídicas. Não 
se costuma. entretanto, analisai' as recei
tas provenientes desses empreendimen
tos, :sob(~tudo atra.'!lés do_!Pl e d.o.IQI\, 

Quando ao !CM, por exemplo, dos Cz $ 
30 bilhões recolhidos pelas empresas do 
setor Industrial, Cz$' 20 Dílhõ.eS, Ou seja, 
65%,..são provenientes de empresas in-
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centivadas, e'ntre as cem maiores de cada 
Estado, o que equivale a 65% do ICM 
de toda a região. Na grande maioria dos 
estados as empresas incentivadas res
pondem por 50 a 70% da receita do ICM. 
proveniente do setor indusbiaJ. Quanto 
ao lPI, a resposta também é muito signi
ficativa 

Dos Cz$ 24 bilhOes arrecadados do !PI 
pelo Nordeste, em 1987, cerca de Cz$ 
20,5 bilhões foram recolhidos pelos cem 
maiores contribuintes de cada estado e 
entre estes as empresas incentivadas fo- . 
ram responsáveis por Cz$ 15,5 Pilhões, 
ou seja, 65% do !PI total. 

ConSideran.do-se que eiTl i 987 o 
orçamento do Finar foi de Cz$ 12,7 bi
lhões, a soma do lCM e do lPl, da ordem 
de cz$ 35 bilhões, foi quase três~ vezes ; 
maior que o orçamento do Finar." 

Mas se já começa a haver um certo con
senso sobr_e o acerto, pelo menos parcial, da 
política de_ desenvolvimento regional para o 
Nordeste, tal como pretendemos ter eviden
ciado acima, ainda restam dúvida sobre a 
oportunidade dos incentivos Jiscàis tendo em 
vista a grave crise do estado brasileiro. 

Seria diffcü tecer um juízo definitivo sobre 
tão complexa matéria. O mundo inteiro, inclu
sive os países de economia planificada, vivem 
um certo esgotamento do Estado, tendendo 
a procurar, na desregulação e na privatização 
de setores estatizados, o caminho de um novo 
equilíbrio entre recelta e despesa. do Governo. 
A crise fiscal do estado moderno deixou de 
ser uma conjectura acadêmica, prenunciada 
desde o início do século, para ser uma reali
dade pungente desde os Estados Unidos da 
América e União Soviética, passando pelos 
países em desenvoMrnento e endividados. De 
qualquer forma, é sempre possível fazer um 
exercício de _comparação para ajuizar melhor 
o assunto~ 

Trata-se, aqui, de se perguntar: qual o peso 
dos incentivos fiscais ao Norte/Nordeste no 
chamado gasto tnbutárlo da União, elegante 
tenno usado pelos economistas para designar 
a renúncia fiscal do estado em favor de certos 
objetivos da política pública, entre_ os quais 
a desigualdade de renda entre as várias re
giões do País? 

Por muito tempo esta comparação submer
gia nos escaninhos da tecnocracia: Hoje, po
rém, com a determlnação constitucional de 
Í!J-screver o valor desta renúncia na Lei Orça-

mentária submetida ao Congresso Nacional, 
vamos conhecendo um pouco mais sobre o 
.assunto. Agora meSJ!to, a aprovação da Lei 
de _Dir:etrizes Orçamentárias acaba de cortar 
os incentivos fiscais em 50%, cbm exceção 
dos incentivos para o Norte/Nordeste, recolo
cando _a questão novamente em discussão. 

_Sr. P'resi_d_ente,_Srs. Senadores, aproveito, a 
propósito, para trazer análise do senado Fede
i"a1, qUadros _indicativos dos favores governa
mentais, ainda prel!rninares, previstos para o 
ano de 1990 ao Nordeste, tanto de incentivos 
fiScais quanto.de_subsídios ao crédito. 

Os resultados eStiinados demcinstram que 
é o Sudeste e não o Nordeste a região mais 
beneficiada {quadros anexos). 

VistO erh pei"spectíva, talvez não se _consiga 
ainda ter um balanço consolidado dos incen
tivos concedidos ao longo de uma ou duas 
décadas, de maneira a evidenciar o peso rela
tivo daqueles concedidos ao Norte/Nordeste, 
Mas,_ainda que ligeiramente, vale a pena uma 
comparação entre os incentivos à exportação 
e os incentivos ao Norte/Nordeste.· 

Os incentivos às exportações foram criados 
no início da década de 80 como instrumento 

. Qe estímulo às exportações e de maior inser- · 
çáo do País no comércio mundial. Em 1970 
a Ford _Motor dp_Brasil propôs que para cada 
dóolar ele .equipamentos e. insumos importa
do_s, exportaria outros_três._Em- compensaç-ão, 
exigia de~erminados incentivos fiscais. Sensi
bilizado, o Governo Federal criou o Befiex
Comissão para Concessão de Benefícios F"tS-
cais a Prograrrias Espectais de Exportações, 
através do Decreto-Lei n9 1219, de 15 de maio 
daquele, ano. 

Sr. Presidente, depois de _17 _anos, este Pro~ 
grama_ se vê na iminência de ser cortado por 
duas razões. A primeira, porque o Governo 
já não suporta a renúncia fiscal e se vê obri
gado a dar curso a um, amplo programa de 
reforma do Estado que contemple um certo 

-íorta.Ieamento dã Cárga fisCã.l tiNta, em franco 
declínio nos últimos anos -e da carga fiscal 
líquida com a ·qual totna, na verdade para 
enfrentar seUs éámpromlssos· de custeio e in
vestime-nto. Atendêndo a este asp~ é que 
o CorigreSSo Nadonal--d"'eterminot!Um corte 
generalizado dos incentivos fiSCais no próximo 
ano. Orna segunda e não menos importante 
razão para o enterro do Befibc.'é que este pro
grama de subsídio às exportações brasileiras, 
graÇas ao -ciual chegamos ao invefáve_l C9'mér
do externo superior a 40 ~ilhões de dólares 
e-que nos proporcionou a geração do terceiro 

tUAtll CI.SOLiDA~t 

~r~:a ~\ta~ ~~a:~~~~n~! 

maior excedente comercial do mundo ociden
tal e a realizaçãO de grandes transformações 
estruturais favorávéis a Um comércio interna~ 
cional de mercadorias verdadeiramente livre. 
O Acordo Geral de Tarifas- GATI, que con~ 
dena a concessão de 15% sobre o total das 
vendas por considerá-lo uma espê<:ie de dum
ping, forçou, de certa maneira, a que o Gover
no brasileiro decidisse suprimfr este incentivo 
rtir de dezembro próximo. OUtras --mUdanÇas 
já foram 'feitas no Progama Befiex em maio 
do ano passado e novas deverão ocorrer, ern 
conseqüência da implantação da Lei de Dire~ 
trizes Orçamentári~ para 1990. ----

0 que importa destacar, entretanto, é que 
o Prográrna Befiex, que beneficiou sobretudo 
empresas do sul do Pais, aprovou em 17 anos 
um investimento global deUS$ 102 bilhões, 
enquanto os investimentos incentivados no 
Nordeste peJo 34/18 e pelo Finar, entre 1962 
e 1988, Chegaram a apenas US$ 8 bilhóes 
para um total de aplicações na ordem de US$ 
20,6 bilhões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas consi~ 
derações são imperativas no momento em 
que a agUdização da crise do Estado brasileiro 
prenuncia medidas mais rigorosas no controle 
do déficit público que ameaçam a política de 
desenvolvimento regional indispensável à 
consolidação da Federação em tomo de ideais 
de igualdade.e fraternidade SQ!idária entre to
dos os brasileiros. 

. 9 Nordeste contribuiu decisivamente para 
a formação de capital no sul do País quando 
do processo de substituição de importações 
levado a efeito mediante leUões subsidiados 
de câmbio e taxas de juros reduZidíssimas su~ , 
portadas pelo Erário público. Agora, exige que 
a Nação como um todo _não apenas mantenha 
a politica de incentivos fiscais,como a comple~ 
mente com uma ação fortalecida da Onião 
federal no desenvolvimento da região: 

Concluindo, Sr. Presidente, aproveito para 
dizer que, além da perda gradual dôs incen~ 
tivos ao longo dos anos, a política de incen
tivos ao Norte/Nordeste via incentivos fiscais, 
está virtualmente corroída pelo processo infla
cionárto, que não foi acompanhado_ de medi
das administrativaS. que assegurassem pronta 
transferência dos recursos devidos ao Nor~ 
deste. A longa defasagem entre captação, 
transferência e aplicação dos incentivos está, 
na verdade, anulando a política do Governo 
e exigindo, diante do quadro hiperinfladonário 
que se assiste, medidas compensatórias que 

. _assegurem às regiões Norte/Nordeste efetiva 
~pacidade de recuperação económica. 
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!>:O:CJ;:lnA>!:!:ô'. DO TESOURO )<lj:~CfONAL - ~TN 

O?E~~CO:C:S OFICIAIS DI:: CREDITO - PI:OGRAMACAO ESI'ECIAL. 
199'. 

' "'ROG!lAHAS \.REGICIES • 

EQUAl.IZAC::"O 
3211-ea~oe 

•• co s 

Outubro de 1ll89 

NC::!iMIL 

TOTAL. 

f=l~~;iêi'~tii::HTO DE CUSTEIO -----;-------;--,----;------;----- ----
oi!GitOI'<:cut.RlO I 871 11.924 : 13.875 . ·I 28.167 I 20.428 · I 7:i.-46S 

;,c.,c."7'""'"'"•"""'"""'r"•"•~•,-;•"•"•"•;•7•"';;;;0;-;0<•~--; ;-------;-----"--1---_;--;-.----
tNvEsTI~ENTo AGROPECUAIUO I 2.:f48 I 18~362 I 24.601 I 6.960 l 6.887 I :ill'.378 

PROG. UMIFli:ADOS RURAIS ~--.-.-.-•• --:- 7.102 I 2:.8!;5 ;--.-.-.-ô.--;--.-.-.. -,--;-,2~6-.37..,~c-
---,:---;,.;cO;;;F;'I"R,-;;O;;E;:CFO-----: i 2.0'99 -: :;.e42 I :------;--, •• -..c..;,,;--
---,:---;,.;;,;;,;---------'------:---,-.;;;«-;-------;-----;-----;--,"."•"•"o--
---... ---i>iiÕÕEc;ER f<I'----- ------:--ã:--.. -.--:--.-.-.• -.. ---;------:--·•---; 24.104 

PR OHI 

Fuu:.tJCIMt<::Jro PARA A FORIIACI:Io DE 
l:SõO~UES IIEGUL.AOORES 

ES:ToGUES Gov. E I'R:v. 

!----- --.....,,;;;.-;----· --=-; -;----'---:;,,-,-
:-----;-.. ---;------i----

I 2• I ... 178 I 3.9El?': I ,.OOS I 37.&37 I ~U..829 
•-----~-------~ : _____ ; : _____ _ 
I :!O I 4.178 J 3.98~ l 6 •• 05 : 37o437 l Si.B29 

FiüÃ'N"c""~"'o,.,.,:•r"•'"'•~•-=~•~•"•"•"c"'~"'-"'"z~•"c"•"•c.--;------; : ---· -;--.. ---;-----
OE PRCOOTOô __ _A~RICOLAS I l.::!S:i I 642 l 10.õ!7t 642 I 

---='--•• ,õ, ----, 1.285 1 642 : u.27-,-;--.. 6~-:----- ""'•~•"·•;•~•~·-
f"UIANCIAl'lENTO OE PROGRAMAS OE 
:::NVS:STlHEtlTO AO~õ:OINCUSTRII'<L. 

;----;-----:-----~ :---- ----
1 ot.o•• 1 a.o57 1 12.o0t 1 4.ooo 1 :;.oeo 33.e~ 

----:,--·;u"NOI;;F"I"CAI>""o"o''-lHDUSTitJ:Allii ~ "·eoo ;--~:-i~;--:;:m--! ~i-3J:iS7"" 
----·-----.-----: ;------:-----;----:-----·-· !·· ----
F'lHAHClAkENTO DAS EXP,O:tTACCIES I 1.83e l 8.9Uo l 35 I :a .• 7.o4<4 l 289.11:5 I :!:õ2.0ee 

Ftr:Mctlti1EN-ro_DÃ_CõM-.,.-,-,-.._-,-uçiiõ_o_E_l i-----:--------; l i-----
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AN}i:XO III 

~FISCAIS 
Ccnsolidação por TiFO 
~tol990 

INC:ENriroS - 'l'lPO Í'VAIDI'!ES• 
j (R::z$1,000) 

: PARI'ICIP~ 
: ' NA RD:EITA 
: 'm.lBt1rARIA 

% .. IMPC:Sro DE ~ + IPI + 
U'I vJ.nculado 

1.1 .. Befie:K e demais .:incentivos 
• eçortação 4J7.002 1,494 

1.2 - Zcna Franca de Manaus 1.09B.ll9 3,454 

1.3 - Politica Iodustrlal 1.060.423 3,334 

1.4 - Clut=s 91.355 0,.287 

U .:. IMPos'ro DE mio\ PESSOA. FISICA 

2.1 - Incentivos as ativi.d&:!es 
rurais 333.481 1,048 

ni-IMPOS!'O DE RENDA PES&lA. JURIDICA 
' . 

l.l - Incentivos Reg"ia1ais e . . 
setoriais ' ,. 

FlNOR 281.'702 : 
' 

0,885 

FINl\M 139.755 : 0,439 • 4 •. 791: 0,015 mw:s • 
~Redução-suoE>lE 372.257: 1,169 

. . . . • . . • . • : . . . 
' ' • . 
: 

PI\Rl'ICIP~ 
l NO PIB 

0,100 

0,230 

0,222 

0,019 

0,070 

0,059 

0,029 

0,001 

0,079 
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' !VALORES' 
1 coczJl,OOO) 

: Pl\RI'ICIPl\.ÇJ.O 
: \ NA. RD:EITA 
: TRIBU'I:M.IA 

Pl\RI'ICIPI\ÇJ'\0 
\ HO PIB 

' ' • Irencâo+Redução...sub.AN ' ' ' • Isent;ão+Redução-set:oriáis ! 
!3.2 - Pol!tica Industrial 

3.3 - Incentivos a ,Exportação 

l.C - Incentivos sõdO-culturais 

'DI - o:urRIBUiç1o SCCIAL 

4.1 ..:. Xncentivo S. Exportação 

A- 'l'otal 

B - l!eceita Trlbutária 

C- PIB 

* A prer;:os de maio de 1989 

Sr. Prestdent~e Srs. Senadores, aproveito 
a ocasião para focalizar outro assunto. Enca
minhei, hoje, à Mes:a Projeto de Resolução que 
procura modificar o § 4o do art 91 do regi
mento Interno, que passaria a ler: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• , DE 1989 

Modjf/ca-õ § 49 do art. 91 do Regimento 
Interno 

O Senado Federal resolve: 
Art 11 0§49doart.9ldoRegimento 

Interno passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 91. .................................................. .. 
........ ,., ... ,, ... , .. , ...... ------~· 

§ 49 No prazo de setenta e duas ho
ras, contado a partir da publicação da 
comunicação referida no parãgrafo ante
rior no espelho da Ordem do Dia da ses
são seguinte, poderá ser interposto recur
so para apredaçao da matéria pêlo Plená
rio do Senado." 
............................... ,_,___ 

Art 29 Esta resolUção entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se aS disposições 
em contrário. 

Justifu:ação 

A publicação no espelho da Ordem do 
Dia é suficiente, pois que é docUmento 
de ordem interna, oficial e é publicado, 
sem qualquier atraso, todos os dias, cons
tituindo-se em comunicação de fácil 
acesso. 

A pu.blicação no f:?iário do Congresso 
Nacional far-se-á automaticamente, em 
conseqLrênda da leitura· da decisão da 
Comissão em Plenário, sem, no entanto, 
entravar o processo legislativo, de_vido a 
eventuais atrasos na sua publicação. 

Sr. Presidente, solicitaria, a V. Ex'- o- anda
mento rápido desse projeto de resolução, por-

' 
' ' ' I . 

105.552 : 0;331 ' ' 0,022 
' ' ' 284.210; 0,893 : 0,059 
' ' ' ' 139.964 : 0,439 ' 0,029 

' . . 
1 ... 775.015: 5,578 . 0,374 . ' . 

249.3ll: 0,787 . 0,052 ' ' • ' . . . 
' ' ' ' . 

' 525.930: 1,653 . 0,110 . . 
6.938.367 ~ 21,806 ;1.,45!} .. . 

31.819.994: . 
476.401.700; 

que as matérias aprovadas nas Comissões, 
em deliberação tecrninativa que têm prazo de 
72 horas para reapresentação de recursos pa
ra vir a plenário, e depois poder seguir a sua 
tramitação normal para a Cãmara, estão atra
sadas, em vinte dias por causa da publicação 
no Diário Oiidal.O Regimento Interno deter
mina a publicação no Diário Oficial, enquanto 
a modificação é publicada -no espelho que 
é distribuído diariamente. Assim, deve real
mente prevalecer, a idéía que tínhamos quan
do votamos a_qui •. no plenário, _o Regimento, 
para que 'houvesse andamento mais rápido 
das matéhas aprovadas por esta Casa. Por 

- uma questa.O drcusntandal, não sei por que, 
deve existir uma r~zão para o Diário do Con· 
-gresso Naçional estar com vinte dias de atraso 
na sua publicação. Sr. Presidente, peço a V. 
E::x_• que esse projeto tenha um _andamento 
mais rápido, solucionando-se, assim, essa 
cjuéstão. (Muito bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Jutahy .Ma
galhães, o Sr. Pompeu de Soosa, 39 Se
cietáiiO,-dtiiXã a-cadeira da presidénôa 
que é ocupada pelo Sr .Antônio Luiz .Maya, 

---suplente de Secretário.) 

O SR: PRESIO.ENTE_-{Antônio LUiZ Maya) 
-A Presidência comunica a V. Ex" que tomará 
as providências necessárias ao andamento 
mais- rápido possível do projeto de resolução 
mOdificativo do regimento Interno, que V. Ext 
acaba de. apresentar à Mesa. (Pà.usa.) 

Concedo á palavra ao nobre Sienador Pom
pey. de SoUsa. 

O~SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB
DF. Pronuncia o 'Seguinte discurso. ) - Sr. 
Preslderite,Srs. Senadores desde que os Com
panheiros houverem p-or bem eleger-me 
Membro da Mesa Diretora, tenho estado prati· 
camente privado da tribuna desta Casa da Fe
deração Brãsileira; que tanto estimo, que tanto 
prezo; Antes de ter sido levado à Direção dos 
trabalhos, tantas vezes· ocupei, senão sempre 

em pronUnciamentos próprios, pelo menos 
em apartes numerosos aos Companheiros. 

Emudecido pela minha prisão à Mesa, fui 
coledonando em pastas os assuntos sobre 
os. quais eu falaria - é o modo do verbo 
que, no meu tempo, se dizia "c-ondicional" 
e hoje é futuro do pretérito; (talvez até no futUro 
do pretérito eu viesse a falar) - e, de vez 
em quando, dava baixa, uma vez que os assun· 
tos iam perdendo a oportunidade. 

Restam ainda alguns temas, porém, como 
aqueJe sobre o qual, felizmente, ontem o nosso 
Colega Ruy Baceíar teve a oportunidade de 
falar, lendo o documento subscrito· pelo enge
llheiro Antônio Maciel Neto, que dava o pensa
mento da Associação. dos Engenheiros da Pe
trobrás. É urrí documento oficial da Associa· 
ç:ão dos ErlQei":1heiios- da Petrobrás em defesa 
da Petrobrás; porque defender a Petrobrás 
neste momento_ é defender o BrasiL O Brasil 
está ameaçado, porque a Petrobrás está 
ameaçada, porque a Petrobrás está sendo des
captalizada; a Petrobrás_ está sendo destruída 
de condições mínimas de sobrevivência, a tal 
ponto que qualquer empresa, pública ou priva· 
da, já teria capitul_ado. Entretanto, nós que Iuta
mos desde os tempos heróicos do "petróleo 
é nosso ", os que lutamos mais recentemente 
- e a Associação dos Engenheiros da Petro
brás foi realmenteum dos elementos capitais 
dessa luta - contra a malfadada e mal suce
dida experiência dos contratos de risco_ e aqui, 
entre parênteses, eu quero assinalar que tive
mos nessa luta um aliado importantíssimo, 
- e sou insuspeito para fazé-lo, porqUe hoje, 
ele candidato à Presidência da República, não 
é meu candidato -, um aliado irnportanm
tissimo, repito, na pessoa do grande naciona
lista, do grande homem público, e o então 
Ministro das Minas e Energia; Aureliano Cha· 
ves, quando, naquela época, numa memo· 
rável assembléia na nossa casa, na ABI, ele 
Já compareceu, e compareceu na companhia 
do próprio Presidente da Petrobrás. E eriquan
to o então, Presidente da Petrobrás advogava 
os malfadados -contratos de risco, ele, Aure
liano, foi o nosso aliado que, naquela hora 
decisiva, não permmu que caPitulássemos 
diante de um propósito realmente antinacional 
-voltO a repetir-, tão malfadado, um pouco 
menos malfadado talvez,. pelo menos não mal 
sucedido quanto a fáni-osa Paulipetro, que ar· 
ruinou o Tesouro paulista, e hoje o candidato 
Paulo Maluf esqueceu que ela existiu. Mas, 
felizmente, esse assunto foi tratado pelo nosso 
~mpanheiro Ruy Bacelar. 

Tenho aqui um documento, igualmente im
portante, da Associação nacional dos Funcio
nários· do Banco do Brasil. fmporfantíssimo! 

Tenho aqui outro documento de· enorme 
importância: um oficiO do Sr. Secretário Espe
cial de Cíência e Tecnologia da Presidência 
da República. Ele me mandou esse ofício, en
caminhando um documento denominado 
"subsídios para uma politica Nacional de Ciê-n

_cia e Tecnologia", elaborado e aprovado pelas 
seguintes entidades: Secretaria Espe_cial da 
Gência e T ecno!Õgia da Presidência da Repú
blicg_; CNPq- COnselho Nacional de Dsenvol
vimento Qentíflco e Tecnológico; Finep- Fi-
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nandadora de Estudos e Projetas; Fórum dos 
Secretários Estaduais de Ciência e Tecnolo~ 
gia; CRUB- Conselho de Reitores das Univer~ 
sidades Brasileiras; ABC - ACãdemla Brasi
leira de Oências; ABT- Academia Brasileira 
deTecnol · deraçãoNacionaldosEnge-
nheiros; e -Federação das Indústrias 
do estado Paulo. Portanto, de todas 
as entidades oficiais, as mais qualificadas. E 
pretendo falar sobre isso assim que tenha 
oportunfdade de me pronunciar sobre o as
sunto. 

Tenho_aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
outro documento importantíssimo, que são 
as conclusões do Congresso da União Nacio
nal dos Estudantes, a gloriosa LJNE. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se
nador Pompeu de SoUsa.:. · 

O SR- POMPEO DE SOOSA - Darei 
o aparte a V. Ex' logo que complete meu perío
do qu..e inidei agora, se V. EX' me permite ... _ 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nesse ritmo 
alucinante, V. Ex'1 está passando, muito rapida
mente, sobre assuntos muito impOrtantes. 

O SR- POMPEO DE SOUSA- Tenho 
um assunto que vai ocupar muito tempo. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Então, re
servo-me para aparteá-Jo um pouco mais 
adiante, embora lamentando que V.~ não 
se fixe neste tema tão oportuno, tão impor
tante, tão atual e tão necessário, que é o esta
belecimento de urna política nacional de ciên
cia e tecnologia. 

O SR- P01'1J'EO DE SOOSA- Este é 
vitalíssimo. 

OSr.Marcondes Gade1ha- Este é deci
sivo, é urgente, é o calcanhar-de-aquiles -do 
desenvolvimento deste País, e ficamos felizes 
que um grupo de entidades, das mais qualifi· 
cadas, se tenha debruçado sobre esse proble
ma para apresentar um texto concreto, con
ciso, que esteja ao alcance do Governo e ·de 
todos os brasileiros que lutam pela indepen
dência e autonomia neste campo. Esperamos 
ter a graça do conhecimento_ desta matéria, 
seja por intermédio de V. Ex'!, seja por essas 
entidades que lhe enviaram e que a nós. até 
aqui, lamentavelmente sonegaram esse texto. 
Espero depois conheCer a opinião de V. EX' 
sobre o assunto e também ter oportunidade 
de acesso a esse texto, porque este assunto 
me diz respeito de forma muito espe;cial, e 
vamos oportunamente discutir o assunto. Não 
vou mais interrompei' V. ~- Aguardarei a pié
ce de résfstence do seu discurso, porque até 
agora estamos só na entrada. Então, vamos 
aguardar a parte mais substantiva. 

OSR- POMPEU DESOOSA-Meupre
zado colega e caríssimo amigo Senador MaF
oondes Gadelha, direi que não perde por espe
rar, porque pretendo inscrever-me falar ama
nhã mesmo, se houver lugar. Mas de vez em 
quando assumo um compromtsso que não 
posso cumprir, porque acabo naquela prisão · 
da Mesa. 

Tenho aqui as conclusões do Congresso 
da UNE, que são importantíssimas. Tenho 

aqui o ManiFesto da Conterderaçao da Maço
naria Simbólica ~do Brasil apoiando o parla· 
mentarismo, que é_ assunto importantíssimo 
para mim. , 

Entre tantos assuntos de tania- nlagil.itude, 
magnitude nacionaJ, m.aQ-riitu~ê i.nierrl.aCional, 
Sr. Presidente, meu~ caros colegas Senadores, 
vou entrar num assunto pequenino, Iocalís
simo, mas a que dou preferência hoje, não 
só pela Oportunidade que se __ caracteriza de 
tel:)tar resolvê-lo, como, sobretUdO, porque é 
um assunto dos pequeninos, é um assunto 
dóS deserdados, é um assunto dos infelizes, 

- que sâo mais infelicitados-ainda na sua própria 
infelicidade. É tlffi assunto que nem se me 

. pode acUsar de eleitoralismo, porque não pra
tico eleitoralismo, e acwi todos são testemu-

- nhas disso. É abaixo-assinado-'1ie 21 fam'íJias 
trioréldoras da Avenida' Maranhão,' em Planai
tina. Trata-se de uma deriúncia qUe não me 
prÍVare~ nem aoS colegas, dã leitura integral 
da peça. V. ~s certarrienie estranharão o bom 
texto, porque são famílías humílimas que mo-

- ram num logradouro·chamado Vila Maranhão, 
que aqui, em Brasília, começaram a deno
minar de "invaSão" (quando os pobres oCu
panl" SOlo urbano, é invasão, quando os ficos 
o ocu-pam_ e fazerri loteamerito e os vendem, 
aí nãq é,_ sã:ó loteameritoS qUe' Precisam ser 
regularizados). - - - - - - · 

Senhor PreSiderite, o- docUffiento está bem 
redigidÕ, porque fOi apresentado na Comissão 
de Justiça e Paz de Brasilia, Onde há, realmen
te, pessoas que sabem escrever redigiram o 
texto, expondo os problemas que essas famí-

- lias levaram. · 
O texto é O ·segu'irite: · 

ExCelentíssimo Sr. Padamentar 
Nós abaixo-aSsinados, nioradores da 

Av. Maranhão, ein Planaltina, vimos, por 
intermédio desta, solici~r o apoio de V. 
EX' para a sustação da situação de injus

-tiça e de .aviltamento de nossos direitos 
soc;iais e dignidade pessoal, perpetrados 
peiõ~GDF através-da Secretaria de $e1Vi
ços Sociais_ e da Administraç~o Regional 
d-ê Planaltina no-contexto-da política de 
ass_entamento da populaçãq de ~a[xa ren
da do DF, conforme passamos a expor. 

A população residente na Avenida Ma
ranhão, como registrar o Cadastro de Fa
velados e de Inquilinos de Baixa Renda 

--no DF, realizado em fe~eiro do corrente 
-ano, era de 366 famílias - A ocupação 
desta ârea se deu início da década de 
70, send,o que a quase totalidade dos mo
radores comprou o direito de posse e 
possuí certidãO de cartório que comprova 
cãda aqutslç.ão. _ · - · 

Por esta ~o, com a coÕs<:iênçia dp 
tJireito à terra, gradativamente, _construi
mos nossas casas em atve:n~ria. Ao longo 
de todos esses anos. aqui organizamos 
nossa sobrevivência, fixamos nossas rai
zes, criamos nossos filhq~, plantamos 
nossos oomares e hortas. 

_Com a aproximação da -entrega dos 
lotes semi-urbanizados, aqui, em Planai
tina_, começou o nosso _sofrl(!lent~. 

Em fms de junho fomos informados 
por repres-entantes da Administração Re

-- _gional_ que seríamos removidos para um 
.. npyo Asser).tamEmto. Após algumas tenta

tiv~s iilfnij:íferas para falarmo$_ com a Ad
ministrcitraçâo Regional, Prof" Selma Gui
marães, a fim de reivindicarmos nossa 
fixação no lo_cal, elaboramos uma expo
sição de motivqs, assinada por 180 mora
dores e solicitariicis üma audiência àó'Ex'i' 
Sr. Govemã:dor e ao Sr. SecretáriO de Ser
viços Sociais. Para sermos recebidos no 
palácio,· foi-nos. necessário recorr'er ao 
Programa "O Povo no Poder" da Rádio 
Capital, quando o apresentador deste in
termediou uma audiência com o sr: José 
Eduardo, asSesso·r do Govern~dor. . 

Nesta, fomos informados_ da impossi
bilidade de nosso, pleito pois a área _estava 
etn litígio. Nessa época 15/08/89, teve iní:.. 
cio aremoção das famílias. Nas inúmeras 
reuniões que realizamos na Av. Mara
nhão, um único- sentimento animaYa os 
tradicionais moradores: o desejo de per
manecer na área. Entretanto, em: face da 
inexistência de_~ ~oiodo GDF, o medo 
de perder a OportUnidade de receber o 
novo lote e vir a ser expulsos pelo "legíti
mo" proprietário-•. como acenava a AR, 
pairava, na mente de grande parte dos 
moradores, em face das inúmeras expe
riências de-.expulsão vivenciadas ao longo 
de suas trajetórias de vida. 

Es~; QeOte vive ·se~pre ameaçada,. por ex
~êocias_dramáticas, Sr. P~esidente. 

· "Côm a informaçâo de-que se tratava 
'de área privada, solicitamos o apoio juri· 
dico-da OAB, uma vez que este dado nos 
conferia o direito ao usucapião da área." 

Como a Constituição <issegura, Sr. Pre-
sidente: usucapiao em solo ur:bano! 

"A medida em que começamos a nos 
organizar Qara defen·der ,os no_ssos direi· 

. 'toS, áuinenf:arãffi as Pressões· da Aêlminis
traçáo Refponal e dos técnicos dos pro
_grarrias de remoção para que· a:ceif.ásse. 
mos o "favor " dd governador em nos 
'cõrlceder um lote semi-Urbariizado -no as
seri~mento do PomballL" 

.Não sei se do Marquês de Pombal. Parece 
Pombal D, porque o Marquês de Pombal era 
quem fazia ess_as coisas, quem retirav!=l os je~ 
suítas. Agora estão retirando _os __ pobres, os 
favelados. . . 

· "Em reunião realizada na Administra~ 
ção Regional, da qual participaram a Sra. 
Administradora, 30 representantes dos 
moradores da Vila Maranhão, dois advO~ 
gados da OAB e a Sr' Helena. M~, ex
Coordenadora do_ Cadastramento, que 
também vem defendendo os nossos di
reitos de fore.ção na área- essa senhora, 
Helena Mussi, que era justamente Coor· 
denadorél do cadastramento, demitiu-se, 
solidária com os pobres, um exemplo que 
este País, realmente, deve administrar e 
proclamar-, a Sr' Adminfstradora foi ca
tegórica em aflrmar que não tínhamo~ 
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nenhum diieito legal, à área, que "estáva
mos sendo manipulados por pessoas ir
responsáveis e politiqueiras e que, se não 
aceitássemos o lote dado pelo Governa
does _seríamos prejudicados, pois acaba
riamos despejados da Av~nida Mara
nhaão, pelo "legítimo" ~proprietário, tão 
Ioga terminasse a remoção provida pelo 
GDF "contra qllalquer direito constitudo-
nal." -

Isso não está no documento. Eu estou 
comentando, porque é um direito consti
tucional o usucapião urbano. 

"As advogadas da OAB -Ordem dos 
Advogados do Brasil- fizeram uma aná
lise da situaçáo, explicando todos os direi
tos que nos eram conferidos pela legisla
ção, seja o de usucapião, seja o de indeni
~çào, pelo proprietário, das benfeitorias 
realizadas pelos moradores que sa'tssem 
da área, alertando também à Sr'" Adminis
tradora que o GDF estaVa mrrieteildo um 
crime de omissão, na medida em que 
não informava, corretamente aos mora
dores- as alternativas existentes em rela
ção ao problema. 

Por reivindicação nossa, a Administra
dora contratou, por telefone, o Sr. Secre
tário de Servfços Sociais, solicitando uma 
suspensão da remoção até meadas de 
outubro, a fim de que pudéssemos proce
der aos encaminhamentos legais neces
sárias para o reconhecimento de nossos 
àlfeitos. 

Num primeiro ni.omento, foi acordada 
a suspensão da remoção até o dia 19 de 
outubro. Mas por razões que não nos pa
receram muito claras no momento, a Ad
ministradora e o Sr. Secretário recuaram 
desta posição, decidindo que darlam con
tinuidade à remoção e que os moradores 
seriam livres de decidir, por sua conta 
e risco, se aceitavam ou não ir para o 
novo lote. As motivações dessa decisão 
se tornaram claras para nós dias que se 
Seguiram, com a intensificação da pres
sãb realizada pela equipe de remoção e 
pela Administração junto aos moradores 
para aceitarmos a reni.oção. Assim, fo
mos assistido, dia-a-dia, os nossos Vizi
nhos sucumbirem pelo medo e desman
charem suas casas de alvenaria, tijolo por 
tijolo, na tentativa de perderem o mínimo 
possível do material a ser aproveitado na 
reconstrução da moradia, num novo lote. _ 

Vejam que coisa dramática. Construíram 
em alvenaria e, agora, estão demolindo, tijolo 
,por tijolo, de solo de que eles têm direito ao 
.usucapião. 

"Hoje, somos apenas 21 famílias que 
decidimos lutar pelos nossos direitos." 

Parecem, Sr. Presidente, aqueles faffiosos 
18 do Forte de CopaCabana. São 21 familiás 
que decidiram lutar pelos seus direitos! Este 
é um exemplo para os 140 milhõ_es de brasi· 
leiros, que precisam aprender a lutar pelos 
seus direitos. 

"Hoje" -volto a repetii- este texto-, 
"somos apenas 21 famílias que decidi
mos lutar pelos nÇ>ssos direitos, apesar 
do pânico que_nos acomete _a cadap_res
são a que estamos sendo submetidas. 

Os instrumentos de pressão são bas
tante explkitos, seja petas técnicos da re
moção, seja pelas informações trânsmi
tidas da Administração, seja pela presen· 
ça de_ viaturas da polícia, cujos policiais 
ch-egaram mesmo a nos ameaçar de pri
são." 

Ameaçar de_ prisão por-estarem nas suas 
próprias casas, nas suas próprias hortas, nos 
seus próprios pedacinhos de terra que eles 
constituíram e cultiyaraml 

"No dia 19/9, dois carros de_ polícia, 
presentes na área, além de ameaçarem 
alguns moradores, levaram para a Dele
gada de POlícia, a Pe. Carlos Pallldo." 

Que não se esqueça esse nome de Igreja 
luter~na em defesa dos pobres, da Igreja que 
fez a _opção pelos pobres, que é a opção de 
Cristo. - --

Repito: 

"No dia_ 19/9, dois carros de polícia, 
presentes na área, além de ameaçarem 
alguns moradores, levaram para a Dele-. 
gacia de Polícia o Pe. Carlos Palude, que 
se -encontrava nó local, no momento, e 
vem também nos prestando um grande 

-apoia. 

Com a finalização- da retnoção "oficial" 
coordenada pelo CDS!FSS, novos agen
tes_ de coerção se impuseram- na área. 
Agora, na figura do Sr: ·acero Paixão, pro
curador do alegado prOprietário, Sr: Altis
sonante. 

T effi um nome, realmente, muito digno, 
muito adequado para a função de "proprie
tário"_ dess_e _ terren9._ 

"E o que é pior, esta coerção se efetua 
cOm o apoio explícito do GDF, mediante 
a presenÇa de funcionários da Adminis
traÇão Regional, de fis_cais da Terrácap 
e da Polícia: Qvil que, em orquewação, 
vêm· intirilidando os moradores, forçan· 
do-nos_ a destruir_noss~ cercas, cortando 
árvores frutífe~ em vários quintais. 

Estes_ fatos demonstram a coação que 
vem sendo_ realizada por setores do GDF 
para nos expulsar da área e parece indicar 
que a S~ Administt:adora Regional está 
utilizando o poder de seu cargo para be· 
neficiar interesses- estranhos aos legíti
mOs âlfeitos dos inoradores da Av. Mara
nhão. 

Face ao exposto, encarecemos a v: Ex', 
representante legítimo do povo e co'm

- prometido com o avanço çlas conquistas 
_ dos direitos da população, que encami· 
nhe n_esse Cong~ssp _as prçvidências ca
bíveis, para a imediata sustação das jnjus
tiças relatadas .. Qem como a responsa
bilização dos agentes das mesmas e o 

respeito aos legítimos direitos dos mora
dores da Av. Maranhão. 

Brasília, 26 de setembro de 1989. -
Gere/na Fetreli"i1 de Souza- Nelson Nei 
Gomes Pi'ris - Frands.co Augusto dà 
Costa - Manoel Batista Alves Sobrinho 
--,-Marlene Vanderlei de Fatias Santana 
- Genf de Oliveira Ramos Maria-Nada 
Alcântara Cardoso- Odete José Torres 
- Manoe/ Alcan!lJra Barbosa - Suely 
PJ"nto d11 SOva - Pedro Damaceno de 
Sousa- Nelson Rodrigues de SoUSa -
Marta Lúcia Rodrigues de Souza---=- Fran
cisco l?odn"gues de Souza -Jasom Mar
tíns Frandsi:Q -FranCiSCa Mãriti NaSci
mento Souza- Antonio Alves do Nasci .. 
mento -Joaquim Silva de Souza-AdO
san Nerís Vrana - Gera/da Conce.lçiio 
Santo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como -vêem 
V. &~, deixei de fer docUmentos importantes 
para a vida _deste País, como é o projeto para 
a implantação aqui era pós-industrial, que é 
a era da ciência e da tecnologia, sem o dómi
ilio da ~_ai paí~ ri~nhum do mundo atirige 
o desenvolvimento, nerri sequer a soberania. 
Deixei de tratar desses assuntos, porque achei 
que este assunto, aparentefi"'éhte tão peque
nino, é b rfiàior de_ todos, porque é o homem 
agredido no seu direito à vida, é o homem 
a.gredido nos seus OireitoS- mais elementares. 
Enquanto houver pessoas no Brasil que sejam 
tratadas assim, este velho Senador, que a6 
fong? de toda a sua vida lutando por -elas, 
continuará lutando até à morte, Sr. Presidente 
e Sfs. Seria:dores. ·· · · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Rw 
Bacelar. (Pausa) 

S. Bt' não se encontra presente. 
_ Concedo a palavra ao nobre Seoador João 

Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES PRONUNCIA 
f)[Sí:(JJ?$0 QUE, E;[Y7J1EGUE À REVI· 
5'ÍO 00 ORADÓR_ SERÁ PaBlJCiúX) 
POSTERIO~NTE. 

(Durante o discUrso do Sr. João Mene· 
zes, o Sr. Antôm"o Luiz Maya, Suplente 
de Secretário, deixa a cat;ieir:a da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Iram Sa· 
ralva. J? Wce Presidente.) 

o SR. PREsiDENTif(iram Saraiva) -A 
Presidência conVoca Sessão çonjunta a reali
zar-se hoje, às 18 às horas e 30 miutos no . 
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada 
à apreciação dos Projetas tle Lei fioS 17 e _30 
a 33, de 1989 -=-- CN, referentes a_ abertlJia 
de créditos. 

- O SR. PRESIDENTE (lrarri Saraiva) -So
bre a .mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 
19 secretário. 
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São lidos os seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 312, DE 1989 

Dispõe sobre _a_ emissão de UJ7J3 série 
especial de selos postais comemorativa 
do centen{Jrio de fundapio do Instituto 
Grãnbery de Juiz de Fora. 

O Congresso NacioriãJ-deCreta 
Art 111 A União, no curso ao primeiro se

mestre do ano de 1990, providenciará a emis
são de uma série especial de selos postais 
comemorativa do centenário de fundação do 
Instituto Grambery na cidade de Juiz de Fora, 
Minas Gerais. 

Parágrafo único. A série especiaJ de selos 
a que se refere o caput conterá a estampa 
do conjunto arquitetônlco sede do Instituto 
Granbery, conforme modelo anexo. 

Art. 29_ Observado o cüsposto no artigo an
terior, série de selos será lançada em número, 
segundo os vaJores e com as caracteriscas 
que vierem a ser determinadas pelo órgão ad
ministrativo competente. 

Art. 3<:> A f1m de proporcionar eficaz e am~ 
pia divulgação do evento, os selos serão desti
nados aos serviços postais em geral. 

Art 4<:> Darse-se-á uma sessão de lança
mento do selo no dia 8 de setembro de 1990. 

Art 59_ O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art 69 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 79 São revogadas as disposições em 
-contrário. 

Justificação 

No curso do próximo ano, na ddade mineira 
de Juiz de Fora, será comemorado o cente
nário de fundação do Instituto Granbery, edu
candár!o modelo que, ao longo dos últimos 
cem anos de história Veril dedicando suas ati
vidades à divulgação do saber e, nesta quali
dade, tem-se destacado no cenário cultural 
de nosso País, formando gerações e gera;ões 
de brasileiros, educando-se com vistas á cons
trução de um futuro melhor e mais feliz. 

O idealismo da Igreja Metodista Americana 
trouxe para a "Manchester Mineira"- já em 
1989 eleita como a comuna de nosso Pais 
que viria a ser, por suas potencialidades, o 
domicílio do progresso --= esse grande Colé
gio-Granbery- dotado de experiência uni
versal nos campos da ciência, da arte, da edu
cação, do esporte e do relacionamento huma
no. De conteúdo liberal, profundamente ético, 
ctv:lco e cultural, começou a exercer em nossa 
terra e para a nossa gente, suas atividades 
pedagógicas sob as sabinas orientações de 
seus mestres e misssionários: J.M. Lander, J. 
W. Tarboux, W.H. Moure, Charles Alexandre 
Long, W~~am Bowsman Lee, L. Bruce, WesJey 
Moore Carr, Paul Eugene Byres, Charles _An
dersen Weaver, William Asbwu Harrel, Arthur 
Theodore Peterson, James William Goodwin, 
seguindo-lhes, nesta excelsa missão como 
seus herdeiros heráldicos, os brasileirosJosué 
Cardoso da Fonseca, lrineu Guimarães, VrtOrio 
Bergo, Agenor Pereira de Andrade, Jopsé Feo, 
Sérgio Marcus Pinto Lopes, Sérgio Arantes 

Pinto, todos brilhantes mestres e reitores. co
mo Henrique Pinto dos Santos que hoje orien
ta e dirige o Grãn6ery -- Centenário~ Essa 
Casa de saber, ao longo do tempo, não se 
restringiu apenas a ministrar aulas de seus 
cursos curriculares. Ao contrário criou uma 
variada gama de atividades c~turais, artfsticas, 
técnicas e esportiVas, ministrando ainda cUr
sos de farmácià, odontologia, contabilidade 
e ciências jwídicas. Incentivou e criou, por ou
tro lado, em sUas dependências: Grêmios Lite
rários, Centros Ovicos de Ação Social e Utero
Religioso além da instrução_M-Hitar_ e escotis
mo. 
- Como princípio de educação e de convi

vência humana e social, o Granbery desen
volveu, no transcorrer de sua história, a prática 
esportiva, destacando-se a ginástica, o futebol, 
o valei,_ o basquete, o tênis, a natação e o 
atletismo, o que ocorre regularmente, em seus 
campos e_ quadras poliesportivas distribuídas 
por qu.3se--"quatro quarteirões do seu grande 
pabimônio ffsico.-
~ ó Granbery. u_ma d~s _ erlti_çtad~S edu<;a

cionais ri-tais antigas, mais Sólidãs e mais bem 
estruturadas do Brasil, por onde passaram 
aproximadamente, 100 ni.il alunos e que hoje 
com 3.776 alunos matriculados em seus cur
sos pré-escolar, Gwilândia, 19 Grau (1 ~ a 8' 
série), 2~·arau (1~ a 3~ série), além do Pré-ves
tibular e Magistério notumo. 

Assinale-se, de passagem, que do seu qua
:dro de ex-alunos emergiram inúmeras perso
nalidades de ienome nacional e internacional, 
como Ministros de Estado, Desenbargadores, 
Seriadore_s, Deputados Federais e Estaduais, 
Prefeitos, Vereadores, Educadores, Gentistas, 
HumOristas, Escritores, Poetas, _Artistas, Ate
res, Acadêmicos, EmpreM.ri:os, Banqueiros, 
Atletas, ProfissiOnaiS Liberais e figuras expo~ 
nenciais dos mais variados setores das ativida
des humanas. 

lnspirado na grandeza de suas propostas 
e em seus valores maiores, foi que um poeta, 
ex~granberyense, inscreveu nos registras do 
"G" de ouro verso de emoção: · 

"Noss_o Granbery, meu filho, 
I:: o mágico estribilho 
Da ária educacional. 

Éo berço da ventura, 
Fonte rica da cultura, 
Templo cívico e moral. 
Se aminha mão o C'onduz 

Siga estes rastros de luz 
Com _a paz no coração 

- E entre na casa Suprema 
Que tem por eterno lema 
A ''verdade e perfeição". 

__ . (R. Medeiros) 
É exatamenfe em função de todos estes 

aspectos e deste imenso legado educacional, 
de alta importância histórica,_ que, no momen
to da comemoração do seu centenário, propo
mos a emlSSão de um selb comemorativo do 
evento, que não é apenas um marco nos anais 
de Juiz de Fora e de Minas GeraiS, mas, acima 
de tudo, uni galhardão que transcede aos limi
teS de um educandário restrito a uma locali
dade, posto que o Granbery, no consenso na-

- -
dõfia1 de seus pares, é um autêntico represen
tante do avanço da cultura brasileira e um 
súnbolo da histó_ria_ da edu~ão no 6ras_~. 

A vigente ordem constitucional comete à 
lei ordinária a responsabilidade pelo estabeJe
cimento de "incentivos para a produção e co
nhecimento de bens_ e val_ores culturais" 
(Art.216 §~)- Antes mesmo de tal preocupa
ção ser erigida _em preceito da Lei ~ior, o 
Congresso Nacional já vinha aprovando diplo
mas legajs instituindo o lançamento de séries 
de selos postais como forma de comemorar 
e difundir setviços prestados à nação por insti
tuiçõeS de ensino que, a exemplo do Granbery, 
contribuem para a ele_vação_dos va1ores é_ticos 
e culturais da sociedade (Lei _n9 2_.881 de 
21-9-56 e Lei n• 2141 de 1 9,12-53). 

Por todas estas_ razões,_ parece-nos funda
mental que o pionerismo do Granpery_ seja 
cultuada_ e divulgado em todo o País. 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1989. 
·- Senad~r ltamal- Franco. 

(i'\ Comlss§o de Educação - Coinpe: 
tência terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 313, de 1989 

Regulamenta os indsos XXVII e XXVIII 
do artigo ~"'da CQiJStiluiÇão Federal que 
disp6e sobre direitos autorais. --

0 CongresSo Nacional decreta: 

TITULO! 
Prlndpios GeraiS 

0\PITULO ÚNICO 

Art. 19 Esta lei regula os direitos patrimo
niais e morais dOs criãdoreS iritelectuajs sobre 
sua obra. 

Parágrafo único. Criadores são o autor, o 
intérprete e o executante. 

Art. 2 9 Autor é a pessOa f!Sica criadora da 
obra original. 

Art. · .39 -O intérprete e/ou executante é a 
ptisSOa fisica criadora de obra derivada. 

Art. 4° É obra intelectual a ciiação artís
tica, literária ou científica, individual ou cole
·tiva, original ou derivada, por qualquer forma 
exteriorizada, independentemente do mérito 
ou finalidade. 

§ 19 A obra é_original quando criada pela 
prim_eira vez por uma ou mais pessoas tisicas. 

§ 29 A obra é derivada quando transforma 
a obra original em criação autónoma. 

§. 39 A obra é coietiva qtiando tem o con-
curso de diversos criadores. --· 

Art. 59 Para os efeitos desta Lei, a obra 
é bem móvel. 

Art. 69 Ao criador pertence o direito exclu
sivo de fixar as condições para utilizaçáo da 
obra. 

§ }9 Os direitos morais do criador são ina
lienáveis, irrenunciáveis e imprescritiveis. _ 

§ 29 Os direitos autorais não podem ser 
previstos em nenhuma relação contratual de 
trabalho 

§ 39 Salvo manifestação contrária do cria
dor, a publicação de obrapos mortem é direito 
dos herdeiros. 
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Art. 79 E -nula a cessão de direitos auto
rais. 

Art. & As diversas formas de utilização da 
obra são independente entre si e cada urna 
delas necessita de prévia autorização do cda
dor. 

Art. 9? A utilização da obra sem autori~ 
zação do criador é ilícito civil e penal. 

Art. 1 O. Os direitos autorais, excetuados 
os rendimentos resultantes da utilização da 
obra, não se comunlcam, salvo disposição em 
contrário do pacto antenupcial. 

Art. 11. Os textos de tratados ou conven
ções, leis, decretos, regu]amentos, sentenças 
e atas oficiais não geram direito autoral. 

Art 12. Os estrangeíros domiciliados no 
exterior gozarão da proteção dos acordos, 
'Convenções e tratados ratificados pelo Brasil. 

Art. 13. Os apátridas equiparam-se, para 
os efeitos desta Lei, aos riacfomiiS-do país em 
que tenham domicílio. 

Art 14. As obras de domínio público inte
gram o património social e sua exploração 
exconômica gera direito autoraL 

Arl 15A A disposição legal ou contratual 
sobre direitos autorais interpreta-se restritiva
mente. 

TÍTULO II 
Da Autoria 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Arl 16. Os direitos da auto'iia nascem 
com a criação da obra. 

Art. 17. Os criadores de obra coletiva 
exercerão seus direitos na forma por eles con
vencionada. 

§ 1"' Jndepende da aquiescência dos de
mais criadores de obra coletiva o registro da 
obra e a defesa dos direitos contra terceiros. 

§ 29 Em caso de divergência entre os cria
dqres de obra coletiva decidirá a maioria nu
mérica, na falta de outro critério previamente 
acordado. 

§ 39 São assegurados ao criador de obra 
coletiva dissidente os direitos: 
1-de excluir seu nome da obra; 
U- de não -contribuir para as liespesas de 

publicação, renunciando à sua parte nos lu-
cros. -- - _ --

Art. 18. A contribuição de cada criadoÍ- de 
obra coletiva de gênero diverso poderá ser 
utilizada separadamente se não houver pre
juízo para a obra c-omum. 

Art. 19. Para identificar-se, poderá o cria
dor usar seu nome civil, completo-ou abre
viado até por iniciais, pseudónimo ou sinal 
convencional. 

CAPITULO II 
D~Regisfiõ 

Art. 20. O regi~tro da obra induz presun-
ção da autoria. \ 

§ 1"' O registro~ declaratório e não consti-
tutivo de direito. ·1 · 

§ 29 O registro ~xclui o direito ao inedi-
tismo da obra. \ 

§ 39 Não será exPedida certidão de inteiro 
teor da obra inédita Sem autorização do cria
dor ou ordem judiciaJ. 

Art. 21. O criador da obra poderáreQ-is
trá-la, conforme sua natureza, mediante depó
sito de exemplar, na Biblioteca Nacional, na 
Escola de Música e Belas Artes_ da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro, no Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrono
mia ou em ·outro órgão indicado pelo Conse
lho Nacional de Direito Autoral. 

§ }9 O deferimento_ ou indeferimento do 
registro será objelf> de publicação oficial. 

Art. 22." As dúvidas e recursos sobre regis
tras serão-decididos_ pelo Conselho Nadonal 
de Direito Autoral. 

-Pãrágrafo único~ O recursos cOntra ato 
concessivo ou denegatório de registto será 
interposto no prazo de 30 dias contadOs da 
publicação. 

Art. 23. _As despesas do registro serão pa
gas pelo requerente. 

TÍTULO DI 
Dos Direitos do _Crjad9r 

CAPITULO I 
Dos Direitos Morais 

Art 24. São direitos morais do criador so-
bre a obra: 
1-a paternidade; 
n-a nominação; 
DI-o ineditismo; 
N-a integridade; 
V- a destinação; 
VI- a autorização d~ .uso; 
Vil- a modificação;-
'1/111- a suspensão ·de utilizaÇão. 
§ }9 Por morte do criador, os herdeiros 

terão o exercido dos direitos a que se referem 
os Tlitisos I a VI deste artigo. 

§ 29 Nos casos dos incisos Vil e VIII deste 
artigo ressalvam-se as indenizações a tercei
ros, ·quando coubere_m. 

CAPITULO li 
Dos Direitos Patrimoniais 

Art. 25. São vitaJ.ícios -os direitos patrimo
niais do criador. 

~ I~ Os filhós; pais, ou- cônjuge gozarao 
vitàliciamente dos direitos patrimoniais havi-
dos por herança. -- - -

§ 29 a proteção da obra em criaÇão cole
tiva se estende até a morte do último criador. 

§ 39 Os direitos do criador de obra cole
tiva sem herdeiros acrescem aos dos sobre
viventes. 

§ 49 Aplica-se _à obra póstuma o disposto 
neste artigo. 

Art. 26. Ressalvado o disposto rros pará-· 
grafos do artigo anterior, para os demais her
deiros o praz-o de proteção será de 60 (sessen
ta) anos contaCios de }9 de janeiro do ano 
subseqüente à morte do criador. 

Art. 27._ .o _direito Patrimoriial do criador 
é independente da remuneração pela presta
ção de serviços profiSSionais. 

Art. 28.- E assegurada a participação do 
criador de obra coletiva na exploração econô-
mlca da Obrâ. · - · 

Art. 29. o pagamento doS -difeitOs auto
rais é devido em cada utilização ·da obra. 

Art. 30. A aquisiçáo de original ou cópia 
da obra não confere ao adquirente os direitos 
patrimoniaiS dO criador. · 

Art. 31. Não caem no domínio das pes
soasJísicas _ou jurfdicas, de direito "público ou 
privado, as obras por elas publicadas ou sub
vencionadas. 

Art. 32. - É_ assegurado ao criador o direito, 
irialienável e irrenunciáV_el, .de seqüência, me
diante_ a participação-na mais-valia. 

Art. 33. Em gaiantia do_ pagamentó" dos 
direitos autorais: 
I~ responde solidari~ente com o empre

sário-gestor o- proprietário do local onde se 
der a utilização da obra; 

H- é impenhorável a parcela da receita de
vida em pagamento de direitos autorais. 

CAPITULO III 
Das limitações -

Art. 34. A notícia ou dtação de trecho da 
obra intelectual e a critica ou polêmica que 
:se tenha por objeto não constituem ofenSa 
aos direitos do Ciiador. 

Art. 35. Se,- nO decurso do processo de 
criação da obra coletiva, um criador interrom
per, temporária ou definitivamente, sua partici
pação, não perderá os direitos quanto à partici
pação já criada nem poderá se opor a que 
outrem o substitUa na sua- COnclusão. 

Art. 36. Nenhum criador de obra coletiva 
poderá, sem conSentimento dos demais, ãuto
rizar-lhe a publicação, ou publiCa-Ia, salvo na 
coleção 9e suas obras completas. 

~ TÍTULO IV 
Da Utilização-das Obras 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

~ . 
Art. 37. As obras liteiárias~ artísticas ou 

científicas são utilizadas mediante qualquer 
forma de: 
I- publicação; 
J[- reProdução; 
UI- transformação; 
fV- execução; 
V- representação; 
VI- exibição; 
VIl- exposição; 
VUI- transmissão; 
IX- retransmissão. 
§ 19 Cada processo de reprõâução ou 

modalidade de publicação da obra constitui 
uma forma de utilização. · 

§ 29 A edição inclui a reprodução e_ a -pu
blicação como forma de utilização da obra. 

_ _§ 3o As normas desta Lei aplicam-se, por 
analogia, a qualquer modalidade de utilização 
não prevista. 

Arl 38. Em qualquer modalidade de re- _ 
produção tOdos os exemplares serão nume
rados. 

Parágrafo único. O exemPlar não nume
rado ou que tenha número repetido ou supe· 
rior ao contrato caracteriZado contrafação~res
cinde o contrato de pleno· direito e determit:'la 
a responsabilidade cM! e penal. 

Art. 39. A transformação da obra original 
em derivada depende de autorizaçãcrprévída 
do criador. 



5444 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Outubr.o d~89 

Parágráfo único. · O direito do criadOr Cle 
obra derivada não restringe o direito do criador 
na obra original. 

Art. 40. A utilização da obra figurativa, 
quando o seu objeto for a imagem humana 
ou a criação de terceiro, depende de autori~ 
zação da pessoa ou do criador da obra. 

Art. 41. Para garantia dos direitos auto
rais, a utilização pública de qualquer criação 
intelectual, obra, espetáculo, execução ou di· 
fusão artística depende de prévia liberação da 
autoridade pública. 

§ 19 A autoridade pública, sob pena de 
responsabilidade, exigirá dos usuários os 
comprovantes: . 
1-da autorização do criador; 
II-do pagamento dos direitos autorais 

previstos na autorização. 
§ 29 Nas obras coletivas os comprovantes 

serão emitidos pelas associações autorais 
com mandato legal. 

§ 39 A requerimento do criador a autori
dade policial interditará qUalquer utilização de 
obra não autorizada. 

CAPITULO II 
Dos Contratos 

Art. 42. O contrato de ~Ização especi~ 
ficará: 

1-a natureza da obra; 
O -a modéilidade de utilização; 
m-os prazos de divulgação e vigência; 
IV-os direitos autorais devidos; 
V- a forma de pagamento e de prestação 

de contas; 
VI -a forma de fiScalização pelo criador. 
§ 19 Se a modalidade for a reprodução, 

o contrato determinará ainda: 
I-o processo de reprodução; 
O-o número de exemplares ou cópias; 
n-as regras para distribuição, alienaçãc 

ou locação de exemplares. 
§ 29 Caso a-utilização seja a transmissão 

ou retransmissão, o contrato especificará tam
bém: 

1-a emissora ou retransmissora autoriza
da· 

n-o número de transmissões ou retrans-
'missões; 

m-o prazo e horário; 
IV-a área geográfica alcançada. 
§ 39 Os contratos previstos nos parágrà

fos 19 e~ determinarão o depositário da matriz 
utilizada. 

Art. 43. É nula a opção ou preferência pa
ra outra modalidade de utilização da obra, di
versa da contratada. 

Arl 44. A, exploração económica da obra 
poderá ser contratada mediante as seguintes 
concessões: · 
I-gestão económico-financeira pelos pra

zos previstos na Lei; 
D-venda de exemplares ou ingressos; 
IIT -loc'ãção de espaço ou tempo para 

mensagem publicitária; 
IV -locação de exemplares para uso pri

vado. 
§ 1 '? Na vigência do contrato o empresá

rio-gestor prestará contas mensalmente ao 
g:iador. 

§- 21 "b pagamento dos direitoS-autorais 
deverá ser feito, sempre que possível, em fun~ 
çdo do aproveitamento económico prevenien
te, para os usuários, da utilização da obra inte
lectual. 

§ 39 O pagamento dos direitos autoriais 
devidos em função de receita diária será efe
tuado no dia seguinte à realização da mesma. 

§ 49 Qualquer importância devida a titulo 
de direito autoral não paga no prazo fixado 
será objeto de corre:ção monetária, acrescida 
de juros, .com base no padrão adotado para 

·as obrigações fiscais 

CAPITULOlll 
Dos_frazos 

Art. 45. A exclusiVidade para a explOração 
da obra depende de cláusula expressa e praz-o 
determinado. 

§ 19 Conforme a natureza dã obra oU mo
dalidade de utilização, o prazo não excederá 
de: ___ _ __ _ 

1-20 (vínie) dias para as obras jomalís~ 
ticas; 

n.:_ 180 (ctlltO e oitenta) dias para as obras 
publicitárias; 

ill-2 (dois) anos para as edições gráficas; 
_IV-2 (dois) anos para as edições fono

gtáfiCãS; 
V -3 (três) anos para as edições viodeofo

nográficas de lOnga metragem; 
Vl-10 (dez) anos para as obras cinemato

gráficas de longa metragem; 
VIl- 1 (wn) ano para outras modaJidades. 
§ 2<? O término do prazo de exClusividade 

não impede: 
I-a venda de ê:iemplares residuais; 
D-a exibição da Obra cinematográfica; 
DI- a execução pública de fonogramas. 
Art. _46.- As diversas modalidades de utili· 

zação obedecerão .ao prazo máximo de um 
ano para a primeira comunicação ao público, 
a contar da assinatura do contrato, excetuan-
do-se: - { 

1-a imprensa diária, como prazo de 1 O 
(dez) dias; 

n-a imprensa semanal ou mensal, com 
prazo de 30 (trinta) _dias; 

III- as obras publicitárias, com prazo de 
120 (cento e vinte) dias; 

IV-as obras videofonoQráficas de longa 
metragem, comprazo de 180(cento e-oitenta) 
dias; . 

V- as obras cinematográficas de longa 
rríetragem, com prazo de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. Fica rescindido o c:_on
trato ~e a obra não for comunicada ao público 
no prazo previsto. 

CAPITULO IV 
Das Obras de DomfntO Público 

Art. 47. ~do domínio público a obra: 
r- enquanto anônima; 
II- com o prazo de proteçáo esgotado;. 
m- de criador falecido sem herdeiro; 
rv' __:_publicada em país que não participe 

de tratados ratificados pelo Brasil, nem confira 
aos criadores de'obras aqui publicadas o mes~ 
mo tratamEmtO dispensado aos criadores_sob 
, suaj~sdíção. · 

§ 19 Se vier a ser conhecido o criador d" 
obra anônima, a ele pertencerão os direitoS 
autorais, i!'lclusive sobr~ as utilizaçõ_es já ocor
ridas não alcançadas pela prescrição. 

§ ~ Não é c:ontrafação a utilização ante
rior feita de boa-fé. 

Arl 48. Caindo a obra em domínio públi
co resolvem-se todos os contratos que a te-
nham por objeto. .. 

Arl 49. Compete ao Estado, através dcV 
Conselho Nacional de Direito Autoral - CN
DA, a defesa da obra caída em domínio pú
blico. 

Arl 50. A exploração económica de obra 
de domínio público depende: 
I-de prévia comunicação ao Conselho 

Nacional de Direito Autoral, com especifica
ção de modalidade de uso e número de exem~ 
piares, quando for o caso; 
n- de recolhimento dos direitos autorais 

arbitrados pelo Conselho Nacional de Direito 
Autoral, .com base nos valores correntes do 
mercado. 

Parágrafo único. O descumprimento das 
obrigações previstas neste artigo importa em 
contrafação.-

TITULO V 
Do Conselho NaCioDal de Direito Autoral 

Art. 51. O COri.SelhO--Naclonal de Direito 
Autdral é órgão do Ministério da Cultura, com 
competência para: 
1-decidir dúvidas e controvérsias sobre di

reitos autorais; 
II- determinar as providências necessárias 

à_ exata aplicação das leis, tratados e_ conven
ções intemadonais sobre direitos autorais; 

lll-gerir o Fundo de Direito Autoral; 
IV-manifestar-se sobre a conveniência da 

alteração de normas de direito autoral, na or-
dem interna ou internacional; 

V-manifestar-se sobre os pedidos de li
cenças compulsórias previstas _em Tratados 
e Convenções lntemadci6ais; 

VI- promover e divulgar o direito autoral. 
Art. 52. O Poder Executivo, mediante de

t:reto, poderá dispor sobre a composição e 
o funcionamento do Conselho Nacional de 
Direito Autoral- CNDA. que terá, no mínimo 
213- (dois terços) de representantes dos cria
dores. 

Art. 53. O Fundo de Direito Autoral tem 
por finalidade estimular a criação artística, lite-. 
rária e científica e o estudo do direito autoral, 
mediante a instituição de cursos, concursos 
e prêmios. 
- Art. 54. Integrarão o Fundo de DireitoAu.:., 

torai: 
I-o resultado financeiro da exploração 

econômica de obras de domínio púbUco; 
II- doações de pessoas físicas ou jurídicas 

nacionais ou estrangeiras. 

TirULO VI 
Das Associações de Autores 

0\PITULOI 

Art. 55. Os criadores podem associar~se, 
sem intuito de lucro, para o exercido e defesa 
de seus direitos 
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Arl 56. A associação quando expressa~ 
mente autorizada por seus fr1iados, tem legiti
midade para representá-los judicialmente ou 
extrajudicialmente. 

Art 57. O mandato _cOilce"dido a· uma as
sociação Importa-na revogação -do mandato 
dado a outra para o mesmo fim. 

Art 58. A concessão desse mandato não 
impede o exerclêio individua] dos direitos pelo 
criador. 

Art 59. O ·estrangeiro domiclliado no ex
terior deverá ser representado no País por so
ciedade nacional, mediante convênio ou por 
mandato outorgado. 

Art 60: 05-cria:áores ii1teleCtuãlS por-si e 
por intermédio das associações por eles ex
pressamente autorizadas a funcionar exerce
rão o direito de fiSCalizar o aproveitamento 
econômico das obras que criarem. 

Parágrafo único. . O usuário é oOrigaâo a 
prestar contas mediante exibição de escrita 
e documentos, da receita, despesa e direitos 
autorais pagos, pelas obras que tenham utili
zado. 

TirOLO VII 
Das Sançóes ci Wolação de Direito 

CAPfHJLOI 
Disp0síç6e5 Gerais 

Art 61. As sanções de que trata este Titu
lo se aplicam sem prejufzo das sanções penais 
cabiveis. 

Art 62. A omissão na prestação de con
tas prevista no parágrafo único do art 59 im
porta em má-fé com relação às-quantias devi-
das apurcldas posteriOrmente. - -

Art. 63. -A _ação=de responsabilidãde·-clVil 
por violação de diieito aut.Ofal tei"á- ó ProCedi
mento sumaríssimo previsto no C6digô de 
Processo Civil. . . _ . 

'Parágrafo único-: Nos casos dos incisos I 
e n do art. 64, o Juiz determinará liminarmente 
o depósito jud.iciáJ da matriz e exemplares ou 
suporte materia1 da ·obra. 

CAPITULO II 
- Das Sanç6es AdmfnfsttãtivaS 

Art. 64. A utiliZação de obra literária, artís
tica ou científica, sem autOrização do criador, 
constitui contr.,JaÇão e SLJjeita: o ·coli,tràfator 
às seguintes sanções; _ 
I- na fureção e nas edições gráficas, fono

gráficas ou audiovisuais,- à obrigação de des
truir a matriz e os exemplares clandestinos, 
bem como a idenização das perdas e danos 
morais e materiaiS; - - -
n-na emissão, transmissão ou retrans

missão, por qualquer meio ou modo, à destrui
ção do suporte material e a indenização das 
perdas e_ danos morais e materiais. 

§ 1 ç- · Como inCienização de perdas e da
nos materiais o criador pode optar: 

a) pelo valor de venda ao público de 10.000 
exemplares da obra, nos casos do inciso I; 

b) pelo maior valor comercial de inserção 
publicitária cobrado por emissora do País, por 
tempo igual ao da exibição fraudulenta da 
obra, nos casos do inciso II, 

§ 2~ Responde solidariamente com o 
contrafator quem, por ação ou omissão, parti-

cipar, permitir ou acobertar a utilização ilícita, 
inclusive na divulgação, venda, exposição, 
ocultação, depósito, importação ou exporta
ção de matrizes ou cópias de obras contra-
feitas. · 

Art. 6_5. A indenização por dano moral 
não terá valor inferior à do dano material. 

Art. 66: A omissão de autoria na utilização 
da obra sujeita o infrator a indenizar e à obriga
çã_ç> de divulgá-la. 
· I-através de anúncio com destaque em 
jornal de grande circulação, indicado pelo cria
dor, por três dias· e.onsecutlvos, com recolhi
mento dos exemplares já distribuídos para a 
necessária correção, no caso de publicação 
gráfica e videofonográfica; 
n-no mesmo horário_ e por três dias con~ 

secutivos; nó caso de émpresa de Ú3diodifu-
são. . 

Parágrafo único. Nas d~mais modalida
des de utilização a divulgação far-se-á na for
ma do inciso I. 

Art. 67. A alteração de obra de arquitetura 
sem' autorização sujeita o infrator a perâa:s e 
danos, podendo o criador repudiá-la e proibir 
o uso de seu nome vinculado à obra. 

CAPÍTULO_ li! 
Da Prescrição 

Arl 68. Prescreve em dez ano_s, a ação ci
vil por Violação de direito patrinlohial de cria-
dor. - - - · -

Ar!;. 69. O ierm6 iriiciâl da prescrição é 
o último do ato da violação. - -

TirOLOVIU 
Das DlsposfçtJes Fmelis 

~ 70. A fabricação;_impoitaÇão, venda, 
locação ou uso dos equipaméntos e suportes 
_e ,outros meios -de reprodução das obras inte
)eciuais ficam Sujeitos a um pagamento desti· 
nado a compensar criadores, intérpretes ou 
executantes e editores pela perda dos direitos 
resultantes da utilização respectiva. 

Art. 71. Fica mantidoomandatolegal das 
associações autorizadas a funcionar pelo Con
selho Nacional de Direito Autoral. 

M 72. Esta Lei ab.-roga 21 legislação civil 
_que rege os direitos autorais, inclusive os. arts. 
649 a 673 e !.346 a 1362 do Código Civil 
e as Leis n~ 4.944 de 6-4-1966, 5.988 de 
14-12-1973, 6.800 de 25-6-1980 e 7.125 de 
12~9-83 e regulamentos respectivos, exceção 
feita aos decretos que promulgaram conven
ções internacionais. 
- Nt. 73._ Esta _lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 74. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

SJ..~b_met_im_QS ~ apreciaÇáOdos nobres cole
gas- este. anteprojeto sobre uma nova lei de 
Direitos Autorais, resuhado do trabalho efetua
do por uma Comissão do Conselho Nacional 
de Direitqf\t,~.toral- CNDA e pela Associação 
c;le Músicos-Arranjadores e Regentes-Amar. 

Este trab~ho que fqi pqr nós encampad.o, 
tanto por sua clareza técnica quanto pelajuste· 
za ~~suas propostas, chega a esta Casa como 

resultado da vontade de todos os interessados, 
depois de ter servido de baSe para a reflexão 
e o debate ,com os segmentos envolvidos na 
criação intelectual. 

O direitO de criação é r~Iati.vamente novo. 
Entre nós -chegou como fruto da- conquista 
de outros. 

Em nosso País há farta e dispersa produção 
de textos sobre a matéria, ora omlssa, ora con# 
tradit6ria, sofrendo as distorções resUltantes 
de outros interesses e realidades. 

A inconformidade geral dos diferentes seg~ 
mentes artísticos somada à falta de proteçào 
objeti.va aos direitOs da criação, provocou a 

·-elaboração de uma-nova lei. Entretanto, o texto 
dado a público, em 1973, veio ~em qualquer 
consulta ou audiência prévia aos verdadeiros 

· interessados na sua promulgação. Conse
qüentemente, ª_Lei n9 5.988, de 14-12-1973, 

-ãO invés de promover a consolidação das nor
mas existentes até então, superando omissões 
e contradições, não solucionou._~ questão au
toral, o que lhe tem valido as mais severas 

_ críticas desde o seu ingresso no corpo nor-
mativo, 

---oteito vigente jamais satisfez aos criadores 
intelectuais e menos ainda aos juristas dedica~ 

_dos a esse campo do direito. 
Assim, a idéia que orienta, que ora subme

temos à apreciação e crítica públicas, nasce_ 
de uma realidade prática, único parâmetro ca
paz de detemiínar_ urna posição doutrinária 
ajustada a seu t~mpo. 

O pi-es ente texto revela posição clara, coe
rente, e em certos pontos avançada, no sen# 
tido de expressar essa realidade_ e contemplar 
os mais legítimos interesses dos criadores. 

Foi adotado no tíiulo I, um Capitulo único 
para os princípios ge_rais que regem a matéria 
(arts, I' a 15). 
. O projeto exdt.ii ~ equivocada sinonimia en
tre autoria e titularidade contida na atua1 Lei 
!1' 5.988/73, 

A criação intelectual é necessariamente ato 
humano. Só a pessoa ffsica cria a obra, objeto 
da proteção legal, como dispõe o art. 29. 

Não foi _contemplado no projeto o direito 
de arena, como reconhecido na Lei n9 
"5.98Bn3, em face da plena cOnvicçãO de que 
nem atletas e muito menos as enti_dades a 
que estão filiados, no desempenho de suas 
afivi9ades. são criadõres de obras intelectuais, 
exclusivo objeto _ da_ Qf_oteção buscada pelo 
-presente projeto. _ 

A expressão "conexo" não limita o direito 
do criador da obra; não faz do _artista intérprete 
úm cc-autor; nem distingue o direito de um 
e do outro: é, repetimos, inútil. 
· A interpretação é obra do desempenho ar
tfstico e se constitui riuma modalidade espe
dfica de criação intelectual, com contornos 
nítidos já reconhecidos e defendidos por reno
macios juristaS: 

O projeto afasta esSa confusa classificação 
e avança, reconhecendo a autoria na interpre-
tação do artista (arl 3<>}, • 

o fato gerador do direiio-"do aUtor é a criação 
intelectual, independentemente de seu mérito, 
.destinação ou fonna de exteriorização. Essa 
é' a posição do texto: afasta a apreciação subje~ 
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tiva de valor para privilegiar o reconhecimento 
dos direitos sobre a obra (art. 4°). 

O projeto não adota a relaçãO -exemplifi· 
cativa de obras protegidas, como o atual art. 
6-:> da Lei n9 5.988, plasmado na -Convenção 
de Berna. A exemplificação corre o risco de 
tomar obsoleta a tipificação das obras objeto 
da proteão, frente ao desenvolvimento tecno
lógico: optou-se no projeto por uma solução 
conceituai de criação, de autoria e .:te utiliza
ção, o que permitirá uma evolução doutrinária 
sobre esses temas. 

Visando eliminar a falsa atribuição de auto
ria à pessoa jurldica, como contida na Lei n9 

5.988, o § 3? art. 4~ dá -o meiiS moderno c6ri
ceito de obra coletiva: é criação de pessoas 
ffsíC:as. Nem poderia ser de maneira diferente, 
visto a pessoa jur'ídica ser uma ficção, resul
tado do ato criador do jurista. Pela sua natu
reza, a pessoa jurídica é desprovida dos ele
mentos essenciais que tomam a pessoa física 
capaz do ato de criar. 

Ê do principio constitucional contido no art 
5.,, inciso VIl, da co-nStituição Federal, que 
emana a exclusividade do autor para autorizar 
a utilização de sua obra. Na esteira desse prin
cípio, também consignado no texto constitu
cional de 1969", é que o art. 13 da Lei n9 
6.533nB, que revog-Ou dispOSições da I..ei n9 
5.98Bn3, veda a cessão do direito do autor. 
A proibição é refvindicação dos autores defen
dida pela melhor doutrina e, no caso dos intér
pretes, já foi acolhida, em decisão unânime, 
pela Suprema Corté, na .Representação n9 
1.031, em 1 O de dezerribr6 -ae- 19SO: - -· 

A cessão retira do autor o direito exclusivo 
de autorizar as diferentes modalidades de ex
ploração de sua obra. Quando formaJJzada, 
sobrepõe-se à figura do cedente-criador a do 
cesslonário, que passa a deter todo o poder 
de fruição sobre a obra. Não albergá-la no 
projeto, tomando-a nula, é ainda forma de de
fesa do autor que impedirá a pressão econó
mica que ele comum ente sofre no ato da cele
bração do contrato (art. 79). 

O projeto Integrou nO" patrimóniO sodal 8s 
obras de domínio público (art. 14). 

O art. 15. estabelece a regra exegética de 
disposição legal ou contratual sempre de inter
pretação restritiva. 

Esse Capitulo único diSpõe ainda a natureza 
de bem móvel da obra (arl 5<>); os direitos 
de autor - patrimoniais e morais - estes, 
inalienáveis, irrenuhC1ávets e imprescritíveis, 
insuscetíveis de exclusão ou limitação contra
tual e publicação "Pos-mortem" (art. 6? e-sêus 
parágrafos); a iliCitude civite penal da publica
ção não autorizada (art. 99); a: incomunica
bilidade dos direitos patrimoniais do autor no 
casamento (art. 10); a exclusão dos atos ofi
ciais como geradores de direito autoral (arl 
1 1 ); a re<:iprocidade no tratamento de estrart
geiros e lei do cfomidllo para os _apátridas (arts. 
12 e 13). Essa matéria é apenas indicada, de 
vez que não envolve malar divergência na le
gislação intemadonaJ. 

O Titulo II tem por objeto a autoria-nascida 
exclusivamente da criação (art. 16) e exercida 
indevidamente ou na forma convencionada 
na cc-autoria (art. 17). J:: admitida a ubllzação 

--separada da obra pelo.co-autor de gênero di
verS(), sem prejuízo pal-a a obra comum (art 
18)."E facultativo o modo de identificação (art 
19). 

Essas São_ as_ dispo_sições gerais constantes 
no Capítulo I, do Título D. 

CapítUlo II trata do registro. Ao contrário do 
direito anglo-saxão, o registro previsto segue 
a tradição dos países de família rc:Jmana: é 
facultativo, gera apenas presunção de autoria, 
é declaratório e não coristitutivo de direito (art 
20, § 19). Afina1idade precipua dessa faculdade 
é gai-aritii ao Criador um meio de prOva "juris 
tantum", sobre a autoria de sua obra, sem 
retirar-lhe o ineditismo, um dos elementos 
constitutivos dos seus direitos morais (art. 20, 
§ 29). A certidão do inteiro teor do registro 
só é permitida com a autorização do autor 
ou por ordem judicial (art. 20, § 39), 

O Título UI rege os direitos do criador, sendo 
o Capítulo 1 referente aos direitos morais, o 
Capftu1o J( aos direitos pâtrimoniais, e o Capí
tulo III às limitações legais e esses direitos (arts. 

· 24 a :lô). · -
Os díreitOs inOrals do autor estão arrolados 

nos incisõS I a VIII do art. 24. Afora a precisão 
COJll_que se expressa o texto proposto, os inci
sos V e-VI- destinação e autorização de uso 
- não figuram na lei vi.Qente. A prática, no 
entanto, mostra a necessidade desses dois di
reitos também estarem contemplados em tex· 
to legal. 

A destinação diversa, daquela previamente 
estab_electda, ainda que de forma implícita, po
de prejudicar moralmente o criador. Quanto 
à autorização de uso, esta decorre da próxima 
exclusividade contida no mandamento consti
tucional que rege o ordenamento do direito 
_autoral. Em cumprimento, ainda, no texto da 
Constituiçâo -Federal, o § 19 do artigo 24 esta
belece os direitos rTIOrais, cujo exerc_ídq trans
fere-se aos herdeiros por morte do criador. 

Os-direit9s patrimoniais são tratados nos 
arts. 25 a 33. 

O Projeto separa a relação aUtoral da rela~ 
·çâõ laboral rro· seu art. 27. ESse dispositivo, 
além ·de distinguir a matéria autoral da traba~ 

-lhista, resolve q conflito que, com freqUência, 
encontra o criador no exerdcio dos direitos 
patrimoniais sobre obra que cria em virtude 
'de encomenda. 

O Capítulo III trata das limitações dos direi
tos áo criador~ Dispondo a norma c::onstitu
cional qUe- o- direito de criador é exclusivo, 
as r~trições a ele m~recem maior çautela 
Daí porque foram excluídas no texto proposto 
as diversas hipóteses de reprodução previstas 
na atuallei autoral. Sendo limitações de direito 
não poderia~ contrariar a regra fundamental. 

O tratamento da cc-aUtoria e da obra cole~ 
tiva também no Capítulo sobre limitações se 
explica corh o objetivo de afastar-se a inclusão 
de o~ras indicadas. É o que se verifica nos 
arts. 5 ..• 36. 

O Títulp IV dispõe_ sobre a utilização das 
ol?ras. Divide-se em quatro Capítulos (Dispo
sições Preliminares; Dos Contratos; Dos Pra
zos; Das Obras de Domínio Público). 

Esse Titulo se caractenza pela sintetização 
das normas comuns aplicáveis a todas as for·· 

mas de utilização, preservando-lhes as pecu
liaridades. Estabelece os elementos e condi
ções de resolutivas expressas. 

O CapítulO I (Disposições Preliminares) enu
mera }_'lO art 37 _nove formas genéricas de 
utilização, especificando no parágrafo 19 que 
cada processo de reprodução ou modalidade 
de publicação constitui uma forma de utiliza
ção. O parágrafo seguinte deStaca na edição 
a peculiaridade cumulativa da reprodução e 
publicação. O parágràfo ~ estende a aplicaR 
ção da lei, por analogia, a qualquer moda
lidade de utilização nela não prevista. · 

As demais disposições do Capítulo I visam 
garantir os direitos contemplados e obstar a 
violação. _ 

O Capítulo li triiia-"D-os Contratos", êsp&:ifi
cando no art. 42 os dac(o.s essenciais que de
vem constu" dos_mesmos. 

Considerando as espe<:ificidades das utiliza
ções através da reprodução, transmissão ou 
retransmissão, os parágrafos do art. 42 ele
gem os dados coinplementares que deverão 
constar dos contratos sobre tais utilizações. 

A independênc::ia entre as diversas modali
dades de utilização está prevista de forma ob
jetiva no art. 43, impedindo que a autorização 
dada para uma modalidade de utilização se 
estenda a outra. O art. 44 e seus parágrafos 
tratam das concessões par$ a utilização. 

O Capítulo UI cuida dos prazos tanto para 
a exclusividade de utilização como para· os 
limites máximos dessa utilização (arts. 45 e 
46). 

O Capítulo IV trata
1 
das obras de domínio 

público e da obrigação do Estado na defesa 
da integridade dessas obras; restabelecendo 
a_ remuneração pelo seu uso, que deverá ser 
comunicada ao CNDA 

O Trtulo V dispõe sobre a competência do 
Conselho Nacional de Direito Autoral - CN
DA, em consonância com as novas normas 
constitucionais. Nesse sentido sua área de 
atuação foi redimensionada visando uma me
lhor atuação na defesa, divulgação e promo· 
ção do direito de autor. Preserva o Fundo de 
Direito Autoral, porém com a finalidade exclu
siva de estimular a criação artística, literária 
e científica. 

-O Trtulo VI trata das sociedades de autores 
e da arrecadação dõs direitos decorrentes da 
utilização de suas obràs. 

Além de acompanhar o novo textó constitu
cional, no qUe se refere à autorização expressa 
para que a associação represen~ judicial e 
extrajudicialmente seu filiado e .ào exercício 
do direito de flSCallzação do aproveitamento 
económico das oBtas pelos criadores e intér
pretes, por si ou por suas. associações, projeto 
estabelece a fiscâlização do Ministério Público 
nessas entidades, ~m face do interesse p"úbUco 
de quê se reveste o direito autoral, a exemplo 
das fundações. 

O Título VIl estabele<:e as sanções civis e 
administrativas pela violação dos direitos auto
rais. Compõe-se de três Cajjftulos nufn lotai 
de nove _artigos. 

O Capítulo I (Disposições Preliminares) res
salva as disposições de ordem criminal.Àação 
de reswnsabilidade civil é dado o rito sumarís-
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simo (art. 62), visando a agilização dos proces· 
sos judiciais nessa matéria 

O Capítulo-II conceitua a contrafação e esta· 
belec_e as sanções bem como a indenização 
de perdas e danos materiais e morais. 

O Capítulo lU amplia o atual prazo de prescri
ção da ação civil por violação de direito patri
monial de criador para 10 (dez) anos, conta
dos do último ato da violação. 

O Título \1111 trata das -disposições finais e 
transitóriaS cujo objetivo· é desfazer sobre as 
normas aplicáveis ao Direito de criador. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989. 
Senador Teotónio VHela A1ho. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

CONSTifUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATNA DO BRASIL 

XXVII-aos autores pertence o direito ex
clusivo de utilização, pubUcação ou reprodu
ção de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar; 

xxvnr- são assegurados, nos termos da 
lei: 

a) a proteção às participações individuais 
em obras coletivas e à reprodução da imagem 
e voz humanas, inclusive nas atividades des
portivas; . 

b} o direito de fiscaliZ.;]ção do aproveita
mento económico das _obras que criarem ou 
de que participarem aos criadores, aos intér
pretes e às_ respectivas representações sindi
cais e associativas; 

(À Comissão de Educação - compe
tência terminativa.)_ 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 60, DE 1989 

Regulam~nta o tratamento acústico 
em casas d~ diversões que funcionam 
com música ao vivo ou eletrónfc~ no Dis
trito Federal. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 É vedado às casas de diversão pú

blicas localizadas no Distrito Federal a produ
ção por meio de música ao vivo ou equipa
mentos eletrônicos, de sons audí~is em áreas 
residenciais, além dos limites do respectivo 
estabelecimento, após as 22:00 (vinte e duas) 
horas. 

Parágrafo único: Para os efeitos deste arti
go são considerados casas de diversão públi
cas os locais fechados ou ao ar livre, com 
entrada paga ou não, destinados a entreteni
mento, recreio, ou atividades similares. 

Art. 29 Os estabelecimentos de que trata 
o artigo anterior, quandO em lo~is fechados 
que funcionem depoiS das 22 horas, terão 
obrigatoriamente de pdotar absoluto Isola
mento acústico que impeça a emissão de som 
fora das dependências do estabelecimento. 

Parágrafo único. Quando ap ar livre, apli
ca-se a esses estabelecimentos o disposto no 
art. 49 desta Lei. 

Art. 39 Pelo descurriprimento desta Lei, o 
Governo do Dfstrito Fede~al, ~través do Ógão 

competente, aplicará ao infrator da proibição 
estabelecida no artigo ]9: 
I- advertência, a partir da data de publica

ção desta Lei; 
II-após 80 (oitenta) dias, suspensão da 

licença-de rewstro e furicio-riamento; 
m-em caso de reinFidência a qualquer 

tempo, cassação defmitiva da licença de regis
tro e funcionamento e proibição do-·exercício 
de atividades da mesmã natureza nos limites 
territoriais do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Ao infrator será imposta, 
Cumulativ_amente com ãs penaJidades estabe
lecidas neste arugo, multa entre 100 (cem) 
e 500 (quinhentos) Bônus do Tesouro Nacio
nal (BTN) ou outro indexador oficial equiva
lente, aplicada em dobro em caso de reinci
dência. 

Art. 49 É competência dos estabeleci
mentos supracitados de recinto fechado ou 
aberto, manter as emissões sonoras em níveis 
suportáveis ao bem-estar social, enquanto não 
forem cumpridas as determinações concer
nentes à vedação a que se referem o art. }9 

e següintes desta Lei, ficando passíveis da apli
cãção da penalidade_-imPOsta no parágrafo 
único do art. 3" 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publiCação, revogadas as disposições 
em contr~rio. 

Justl6cação 

t: Compétênda Comam do Distrito Federal 
cuidar da saúde e assistência pública, proteger 
o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas (art. 23, n e Vi da 
Constituição FederaJ). 

Ao teor do mandamento Con;;titucional ur
ge a criação da norma jurídica como ato cul
minante da teoria tridimensiorial do Direito. 

O fato como primeiro el~ento daquela es
tá visivelmente assinalado· e dimensionado na 
ordem SO(:ial de~ mane_ira, qlje a sua literali
dade já asc_ef?-de a nível insuportável no que 
s_e define claramente como poluição sonora. 

A urgência e imperatividade da norma de 
que cuida esta justific2tiva _se tomam mais 
agudas como forma d~ estabelecer mecanis.
mo legal adequado a defesa imediata_da saúde 
pública, em face_dos _excessos praticados pe
los_proprietários ou_arrendatários de ~s de 
diversão IJ.Oturna e diuffia, eQuipamentos m6w 
veis de divulgação de qualquer natureza em 
que a sonoridade excede os limites suportáw 
veis de decibéis. Tal prática implica inevitavel~ 
mente nos mais perigosos e irreparáveis da
nos à saúde pública bem especificados em 
competentes e autorizados con~itos, bem ex
plicitados pelo ilustre médico Dr. Carlos Artia
ga, que dá a seguinte definição: 

Po1uição Sonora 
"Os efeitos iniciais básicos da poluição so-

nora são em linhas Qerais em duas áreas: 
19) efeito direto sobre o aparelho auditivo; 
~) -~feito sobre o sistema neJVoso central. 
Sobre o àparelhci auditiVo O excesso sonoro 

leva a longo prazo, a diminuição da aqúidade 
auditiva. Nos casos graves de excesso sonoro 
podemos ter rupturas timpânicas e até mesmo 
fratura de ossículos do aparelho auditivo. 

Sobre o sistema nervoso central temos co
mo efeitos iniciais_as_excitações psíquicas, que 
eventualrhente levam a quadros _de somati
zação, que podem ser os seguintes: 

19) neuroses depressivas; 
29) alergias de somatização; 
39) distúrbios do aparelho locomotor, tais 

como -as contraturas muscu(C)res; 
49) diStúrbios digestivos, nos quais, podem 

aparecer as gastrites, as úlceras e as diarréias." 
Não há dúvida quanto a existência do fato, 

cujo valor se dimensiona pelos conceitos de 
natureza médica ouvidos para a elaboraç_ão 
do projetp que se apresenta ob]etivando a con
substanciação da norma legal, que deve_ aten
der (a nível nacional) o imperativo da ordem 
pública. 

Além disso, há o aspecto jurídico, desde 
o 118? ano da Independência da República, 
assinado pelo Presidente Getúlio Vargas e pelo 
Ministro d_a Justiça, Sr. Francisco Campos, a 
chamada Lei dO Silêncio, qUe coíbe o excesso 
de ruídos urbanos e diz: 

"O Pres_idente_ da República, usando da atri· 
buição que lhe confere o art. 180 da Consti
tuição, determina que o Prefeito do Distrito 
Federal fica autorizado a_adotar ª---~posturas 
necessárias para coíbir o excessO de ruídos 
urbanos, bem como para assegurar a norma
lização da rádio-interceptação." 

No DecretowLei n9 3.688, de 3 de outubro 
de 1941 (Lei das Contravenções Penais}, o 
legislador pátrio referiu-se à perturbação do 
trabalho ou do sossego alheio_s, m~nifestando 
clara preocupação com a matéria em causa. 

Diz a citada lei no seu artigo 42, "verbis_~: 
"Art. '42. Perturbar alguém, o trabalho ou 

o sossego alheios: 
1-com ·gritaria ou algazarra; 
II- exercendo profissão incómoda ou rui

dosa, em desac_ordo com as prescrições le
gais; 
lli-abusando de instrumentos sonoros ou 

sinais acústicos; 
IV-provocando ou não procurando impe

dir barulho produzido por animal de que tem 
a guarda; 

Pena: - prisão simples, de quinze dias a 
três meses, ou multa, de vinte centavos a dois 
cruzeiros." 

. _ Inegavelmente, os excessos praticados pe
los proprietários e arrendatários de estabele

- çimento e diversão pública nO Distrito Federal, 
têm atingido âreas, como a Superquadra sul 
309, onde existem famílias de parlamentare:s, 
que estão se abstendo de vir a Brasilia ·por 
causa da violência sonora que se pratica na
quelas imediações. 

Por todas essas razões, contamos com o 
apoio dos nobres parlamentares que obserw 
vam o direito d~ repouso, garantido à popu~ 
lação. 

Sala das SeSs-QeS, 3 de outubro de. 1989. 
:- Leopoldo Peres - Aureo MeUo - Meíra 
Elho - Aluizio Bezerra - Odadr Soares -
Ronaldo Aragão - Carlos De 'Carl! - João 
Castelo - Edison Lobão - João Lobo -
Chagas Rodrigues - Mauro Benevides -
Fraildsco Rollemberg- Lourival Baptista -
Mauro Borges - !rapuan COsta Júnior -
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Pompeu de Sousa -Maurício Cor'iêa -Már
cio Lacerda - O/avo Pires -João Menezes 
-Almir Gabriel-Jarbas Passarinho- Moi
sés Abrão - Hugo Napoleão - Raimundo 
lira - Mansueto de LaVor- Wõson MErrlins 
-José Richa - Alfredo Campos -Dirceu 
Carneiro. 

(À Comfss§o de EducaÇão - compe
tência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -OS 
projetes lido_s serão publicados e remetidos 
à:$ Comissões competentes; (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 19-Secretárlo. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 70, DE 1989 

Modifica o § 49 do ait. 91 do Regimento 
Interno. 

O Senado Federal reSÕJvé:-
Art 1 ~ O § 49 do art. 91 do ·Regimento 

Interno passa a vigorar com a seguinte reda
çáo: 

::~: ... :.~.: .... ::. .. : .. :-======-=· 
§ 49 No prazo de setenta e duas ho-_ 

ras, contado _a partir da publicação da 
cornunicaçào referida no parágrafo ante-_ 
rior no espelho da Ordem do Dia da s_es-_ 
são seguinte, poderá ser Interposto recur
so para apreciação da matéria pelo Plená
rio do Senado." 

Art 2<:> Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Arl 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A publicação no espelho da Ordem do Dia 
é sufidente, pois que é documento de ordem 
interna, oficial e é publicado, setn qualquer 
atraso,· todos os dias, constituindo-se em co
municação de fácil acesso. 

A publicação no DiáriO-do Congresso Na
dona! far-se-á automaticamente, em conse
qüência de leitura da decisão da Comissão· 
em Plenário, sem, no entanto, entra~ar o pro-~
cesso legislativo, devido a eventuais atrasos 
na sua publicação. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

(As Comlsst3es de Constituição, Justiç"a. 
e Cidadania e Diretora.J · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
projeto lido será publicado e, em seguida, fica
rá sobre a mesa durante três sessões, a ftm 
de receber emendas. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19-Secretário. 

-t Jldo e aprovado o seguinte 

REQueRIMENTO N• 527, DE 1,89 

Senhor Presidente, 
Para os firis do que dispõem ~s artigos 55, 

In da ConstiWição federal ~ f3, § 1 o do Regi
mento-Interno, requeiro licença para ausen
tar-me dos traf;:talhos desta Casa nos dias 4 
(quatro), 5 (cinco) e 5 (seis)" do corrente mês, 
em atendimento à designação da Presidência, 
a fim de representar V. ~ na solenidade de 
promUlgação da Constituição do Estado do 
Pará. 

-sefiador Joá.o Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o -requerimento, fica concedida a 
licença solicitada. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. l9-5ecretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 528, DE 1989 

-Requeremos urgência, nos termos do art. 
336,- aJínea c;. do Regimento Interno, para o 
Projeto de Resolução n9 63/89. 

Sala das Sessões, 3_ de outubro de 1989. 
..:.. Leite Cliâ"Ves...:....: t:fíiiüãSRoéfrtg'ues '.:_ Cár-
/Q§..i!fJJJ'ocínio. · 

- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~J;>e 
acordo com o disposto no art. 346, III, dO Regi
mento Interno, esse requerimento figurará na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que, serão lt
dos pelo Sr. 1 9-8ecretário. 

-~-~9 ~dos os .se~intes 

, REQUERIMENTO N• 529, DE_1989 

Requeremos ur9-ênêia~ r1os termos do wt. 
336, aJínea b, do Regimento Interno, para a 
Mensagem n9 199, de -1989, relativo a pieito 
da Prefeitura Munklpi!l de Teotónio Viiela (AL). 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989_.. 
- Leite Chaves ---,- -~condes Oade/ha -
Ch6rjes Rodrigues 

RllQOERIMENTO N• 530, DE 1989 

'RequereníÓs \lrgência, nos ,te(mos do art. 
371. .llinea b, do Regimento Interno, para b 
Projeb) de Lei da Câm.ara n'? 40, de 1989 (n~ 
919/88, na origem), de inidativa do President~ 
da República, que dispõe sobre o apoio às 
pesSoas -~pOrtadoras( de deficiência, sua inte
graçáo social, sobre a Coor®Iladoiia Nacio
nal para Integração da Pessoa· Portadora de 
Deficiência (CORDE), institui a_tutela jurisdi
cional de interesses coletivos ou difusos des
sas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, define crimes, e dá outras provid~-
çias. _ _ __ _ _,. 
-Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989. 

-Leite Chaves- Edison Lobão -'Chagas 
Rodrigu~s- ft!_arco Macief. . · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saiaiva}- Os 
requerimentos lidos serão votados após a or
dem do Dia, nos termos regimentais. 

O S)t. PRESIDENTE (IrâmSaraiva)- Es
tá esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O item 1 da pauta, em_ razão da presença 

de 43 Srs. Senadores. fica rllais uma vez adia
do. 

É a seguinte a matéria cuja votação 
é adiada; 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituiç:_ão n? 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
'tabelecidos no§ 69 doart. 14, para desincom
patibillzaçâo do Presidente dã República; dos 
Govemádores de Estado, do Distrito Federal 
e dos PrefeitoS, tendo 

PARECER, sob n• !45, de 1989, 
-da ComissãO Temporáriã, fàvOrável ao 

pros_seguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presiden
te~_ peço a palavra pela ord~m. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Cõncedo a Palavra a V. Ex" 

.• OSR.J(ITAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, fiz uma provocação, creio que 
há mais de um mês, senão dois meses, 
sobre este item 1 da pauta. De maneira que 
eu gostaria de saber quantos dias nós teríamos 
com essa matéria continuciildo como primeiro 
item da pauta. 
· Hoje peço a palavra pela ordem, porque 

fico com rec_eio_de que continue na pauta não 
só este como o próximo ano -_quándó devere
mos ter eleições parlamentares estaduais. Se 
a razão da falta de quorum s·e deve à eleição 
presidencial, para o ano, com maior razão, 
não teremos número. 

O SR. PREsiDENTE (Iram Saraiva) -A . 
Presidência esclarece a V. Ex~ qUe necessi
tamos da presença de 45 Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 501, de 1989, de autoria dos 
Senadores Itamar Franco e Alexandr~ 
Costa, solicitando, nos termos regimen
tais, a transcrição nos Anais do Senado 
da matéria publicada no jornal O Estildo 
de S~ Paulo do dia 21 de setembro do 
corrente ano, sob o titulo "Dever Cum
prido". 

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço a pala
vra_ pela ordem, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
C~nc~do a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem.)- Sr. Presideiite, não estão 
presentes nem o Senador Itamar Franco nein 
o Senador Alexandre Costa, qu,e naturalmente 
défenderiam a razão do seu requerimento. 
Mas rios avulsos à disposição dos Srs. Sena-



Outubf~ de 1989 DIÁRIO DO_ CONGRESSO NAQONAL (:;leção U) Quarta-feira .4 5449 

dores o item 2 não traz Çl rnatériã. publicada 
que deveríamos aprovar. 

De maneira que não sei se vamos aprovar 
por desconhecimento total da matéria, já que 
os autores do requerimento aqui não se en
contram, ou se V. Ex" concOrdaria em deixar 
a matéria, diante dessa insuficiência de infor
mações, para ser vota~ mais tarde ou oportu
namente, noutro dia. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência acolhe a solicitação do nobre.Se
nador Jarbas Passarinho e retira a matéria da 
pauta, para qi.te seja devidamente instruido 
o processo para a Ordem do Dia seguinte. 

O Sr. Jarpil Haddad --Sr. Presidente, pe
ço a pa1avra pela ordem. 

O SR. PRESID~ (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, o nobre Senador 
Jarbas Passarinho fez a colocação que eu ia 
.apresentar. Procurei e não existe, na realidade, 
o artigo. 

Não sabemos o que consta dessa publica
ção e não iríamos votar, evidentemente, no 
escuro. 

Assim, entendo perfeita a decisão de V. Ext, 
retirando a matéria da pauta, para que possa
mos tomar ciência do artigo publicado. 

O SR. PRESIDENTE Ora,n Saraiva)- Fe
liz a Presidência que tem grandes guardiães 
no plenário! 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto LegisJativo n9 5, de 1989 (n9 
125/86~nã Câmara dos Deputados}, que 
aprova o texto da ConvençãQ lntemacio
naJ de Telecomunicações, assinado em 
Nairobi, Quênia, em 1982, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n•217. de 
1989, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Na

donal 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirern 

perman~ÇI~:f _§~4q~.jp_a~~l __ _ 
Aprovado._ 
O projeto vai à promuJgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 5, DE 1989 

(N~> 125/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Interna
cional de Telecomunicações, assinado 
em Nairobl, Quênia, em _1_982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 19 Ficâ aprovado o texto da Conven

ção Internacional de Telecomunicações, assi
na_do em Nairobi, Quénia, em 1982. 

Art ~ Este decreto ,legislativo entra em vi
_gor ~a data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem4: 

DiscussãO, em turno único, do PrOjeto 
de Dec_reto L~slativo n? 15, de 1989 (n9 
52/89, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo entre o Govemo 
da República Argentina, o Governo çia Re
pública Federativa do Brasil e o Governo 
da República Oriental do Uruguai para 
o serviço público da telefonia rural, na 
faixa de 164.600 e 173.355 MHz, firmado 
em Brasília, em 23 de fevereiro de 1987, 
terido -
PARECER FAVORÁVEL. sob.n' 210, de 

-, 1989, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Na-
clonllf. 

Erit d~~~o o p~jeto, em turno_ úni~o. 
O Sr. Marcondes Gadelha -Sr. Presi

dente, peço a palavra para dtscutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Cóncedq a palavra ao nobre Senador. 

·O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
-.- PB. P.,ra disçuti_r. Sem revisão do orador.} 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito rapi-
damente louvo este Acordo e_ntre o Brasil, a 
Argentina e o Uruguai para o serviço público 
da telefonia rural, porque significa mais wn 
passo extremamente importante no rumo da 
integração continental. . 

Sr. Presidente, temos tido outros avanços 
no campo da integração política, através da 
constituição do Parlamento Latino-Americano 
e de diversOs acordos. 
--Temos dado passos importantes no campo 

da integração, na ciência e na tecnologia e 
também no rumo da consolidação de um 
grande Mercado Comum Latino-Americano. 

Sr. Presidente, a iritegração por via das co
municações, e agora já alcançando o setor 
rural, nos dá muito bem a medida das nossas 
possibilidades dentro da tese de consolidar
mos uma grilriâe-pátríã comum- tatinowame
ricana. A nossa expectativa é no sentido de 
que acordos dessa natUreza séjam também 
eTetuados c_om_ outros países vizinhos e, mais 
além, Sr. Presidente, de maneira que, pela co
municaçãO, pelo entendimento, possamos 
plasmar um sentimento comum de unidade 
latinO-americana. 

Este proJeto merece não só a aprovaçáo 
como o louvor desta Cé)Sa é todo o firme e 
deddid6 apoi6rriênt0 da nossa Bancada 

Sr. Presidente, o nosso voto portanto, é favo
rável, com louvor. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não haven. do mais nenhum Sr. Senad?~que 
queira fazer uso _da palavra, está ence!(rJ\ada 
a discus.são, . . _ 

Em votação o prOjeto. , • 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
- Aprovado. · 

O ~rojeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA"UVO 
1'1• 15, DE 1989 

(N9 52(89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Argentina, o GOverno 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Oriental do Gruguai 
para o Serviço Público da Talefonia Rural, 
na Faixa de 164.600 e 173.355 MHz. fir
mado em Brasflja, em 23 de fevereiro de 
1987. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~" 'Fica aprovado o texto do Acordo 

entre o Governo d.,. RepúbliCa Argentina, o 
Governo da República Federativa do Brasil e 

. o Governo da República Qriental do Uruguai 
para o Serviço da Telefonia Rural, na Faixa 
de 164.600 a 173355 MHz, fumado em B<asi
lia, em 23 de fevereiro de 1987. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa resultar revisão do Acordo, bem 
corria aqUeles cjue sé -destineril a estabelecer 
Ajustes Complenientares. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na.~ta.de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Encerrada a matéria de Ordem do Dia. Passa
se, agora à apreciaçáo. do Requerimento n~" 
529/89, de urgência, lido no Expediente, para 
a Mensagem n9 199 de 19.89, relativa a pleito 
da Prefeitura Municipal de Teotónio Vdela, Ala
goas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa)-
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se_ à apre

ciação da matéria, que depende de parecer 
dea Comissão de Assuntos Económicos. 

Solicito ao nobre Senador JoãO Menezes 
o parecer sobre a matéria. _ 

OSR.JOÃOMEI'IEZES(PFL-PA.Para ~ 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, através da presente Mensagem, o Senhor 
Presidente da República propõe, com base na 
Exposição de Motivos no 179, de 1989, do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que 
o Senado Federal, nos termos do que dispõe 
o-art.--5-2,--iiiéi"SO vrr;-aa-constitulçâ-o-Federal,. 
ãtitorize a Prefeitura Municipal de Teotónio Vi
lela (AL) a contratar Operação de crédito no 
Valor- de NCz$ 1.500.000,00 junto à Caixa Eco
nômica Federal, em sua condição de gestora 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano - Produrb/Finansa, antes vinculado 
ao extinto Banco Naciqnal da Habitação, desti
nada à implantação de rede de abastecimento 
de água e -obras de infrá-estrutura wbana na-
quela localidade. . 

As caraCterísticas básicas da operação, nos 
termos do voto 76~/89 da Diretoria do Banco 
Central, são as seguintes: 

a) Valor. NCz$ 1.500.000,00 (a ser corrigido 
monetariamente, na data de sua contratação, 
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pelo índice aplicável às operações da espécie); 
b) Prazos: De carência: 18meses;deamor

tiZaç:ão: 216 meses; 
c) Encargos: Juros de 6% ao ano; remune

ração do agente finance_!_r4?_: _)_%_a~_.__ 
d) Garantia: Vinculação de parcelas do Im

posto sobre Grculação de Mercadorias (!CM) 
e/ou das CJ..!otas do Fundo de Participação 
dos Munic!plos (FPM). 

Dadas as caracterlstlcas da operação, en
quadra-se ela nos casos previstos pelo art. 2~ 
da Resolução n"' 9.3, de 1976, do Senado Fede
ral, que situa como não computáveis dentro 
dos limites fiXados pela Resolução 62, de 
1975, do Senado Federal,-as operações con
tratadas com recursos provenientes ® Banco 
Na:donal da Habitação (extinto pelo Decre
to~Lei n"' 2.291, de 1986), sucedido pela Caixa 
Econ6mica Federal no que_ se refere aos pro
gramas da espécie. Além disso, o processo 
se acha instrUido em conformidade com o 
que c:üspõe o parágrafo único da art 2~ da 
Resolução n9 93, supra, achando-se acompa
nhado do parecer n9 232189 do Conselho Mo
netário Nacional e de voto favorável do Banco 
Central. 

As análises efetuadas pelo Bacen sobre a 
situação de endividamento da Prefeitura Muni
cipal de Teotónio Vilela (AI..), à luz das normas 
estabelecidas pelas Resoluções n" 62/75, 
93f76 e 64/85 do Senado Federal, indicam 
que, por tratar-se de Município novo (instalado 
em 1 "-1-89) e sem endivi~:wnento precedente, 
a contratação _da operaçao em epígrafe não 
deverá trazer maiores pressões à execução or
çamentária do Município, tanto neste quanto 
nos futuros exerclcios. 

A Mensagem faz apenas uma vaga referên
cia à desejável atualização monetária do valor 
da presente autorização, sem contudo ser de
sa<:onselha.vel que se acolha tal procedimento 
no ato autorizativo, estamos adotando, já no 
projeto de Resolução, a conversão_do vaJor 
da operação_em Bónus do TeSourO Nacional 
(BTN). 

Assim, a vista de tais elementos e conside
.tados os relevanté propósitos da operação, 
somos favoráveis ao acolhimento da presente 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 71, DE 1989 

Autoriza a Prefeitura Municipal tle Teo
tônio Vilela (AL) a contratar operaç.b de 
crédito, em cruzados novos, no và/or 
equivalente a até 556.462 BTN, junto_ ao 
Produrb/Pmãf1sa ora sob administmção 
da Caíxa Econômics Ffidl!ral 

Art 1 ~ J:: a Prefeitura Municipal de Teotó
nio VIlela (AL) autorizada a contratar, nos ter
mos do que dispõe o art 29 da Resolução 
n" 93, de 1976, com a redação dada _pela Reso
lução n~' 140, de 1985, ambas do Senado Fe
deral, operação de crédito, em cruzados no
vos. em valor equivalente é\ até 556.462 BlN, 
ora correspondentes a N'Cz$ 1500.000,00 
.(um ma hão e quinhentos mil cruzados novos), 
junto à Caixa Económica Federal, em s~aqua
lidade de gestora do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Urbano- Produrb/F'01ansa; 
destinada à implantação de rede de abasteci
fhertto de água e obras de infra-estrutura wba
na em tal localidade. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua_ publicação. 

É o_parecer. Sr. PreSidente 
0- sR. PRESIDENTE (Ira.m Saraiva) - O 

parecer da Comissão de Assuntos Económi
cOs co~dui J}ela ._apresentação de projeto de 
resolução que''-aUtoiiza a Prefeitura Municipal 
de Téotónio Vilela, Alagoas, a contratar opera
ção dé crédito, em cruzados novos, no valor 

_ equivalente a até 556.462 BTN, junto ao_ Pro
durb/Finansa, ora sob administração da Caixa 
Econômica Federal". 

Complej:ada a instrução da matéria, pas
sa~se à ·discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão~ 

Em votação. _ _ 
Os Srs. Seriadoies que o aprovam queiram 

perma·necer sentados. (Pausa) 
Aprovado. __ 
O- prOjeto irá à Comissão_ Diretora, a fim 

de redigir a_redaçao finaJ. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So

bre a mesa, redação final da matéria que será: 
lida pelo Sr. }9 Secretário. 

É lid_a a segui)1te 

PARECER 1'1• 237, DE 1989 
(Dã Comissão Diretora) 

Redaçáo final t:jo Projeto de Resoluçflo 
~ ~n' 7L áe 1989. ~ 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
tnal do projeto de Resolução n~_71, de 1989, 

,gue 'autotiza a Prefeitura Municipal de Teotô
Jllo 't'ilela (AL) a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzadÇ>s flOVOS, 

o até 556.462 BTN. 
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de outu

bro de 1989 .. - Iram Saraiva, Presidente
Pompeu de Sousa, Relator - Antônio Luiz 
Maya, -Aureo Mel/o. 

ANEXO AO PARECER N• 237, DE \9&9 

Redação final do Projeto de Reso/uçã_o 
n" 71, de 1989. 

FaçO saber que o Sanado Federal aprovou, 
~s termos_ do artigo 52, inciso VII. da Çonsti
luição, e e~, . 
Presidente, promulgo a seg~inte 

RESOLQç,\0 N' ; DE 1989 
Autciriia a prefeitura MuniCipal de Teo~ 

iôiuOT/fielii,- Estado de Alagoas, a con
trataroperaçáo de crédito no valor corres
pondente, em cruzados novos, a até 
556.462 Bõriui do TeSouro NacioÍ1ai
BTN. 

O SenadO Federal resolve: 
Art 1" É a Prefeitura Municipal de T eotô

nio Vdela, ~do de Alagoas, nos termos do 
art. 29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro 
de. 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar op:ração de 

crédito no valor correspondente, em cruzados 
novos, a até 5.56.462 Bônús do TesOuro Na~ 
cional- BTN,junto à Cã!Xa EConônilC.iFede
ral, esta na qualidade de gestora do Fun-do 
de Apoio ao D_esenvolvimento Urbano.- Pro
durb/FII1árisá, aestúiada à imPlantaçãO de ré~ 
de de abastecimento de água e obras .de infra· 
estrutUra wbiuia, no Município, 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigór na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão a redação finaL (Pausa) 

Não havendo quem peça: a palavra, encerro 
a discussão. 

Em vOtação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quéil-am 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 

.. A m~_téria vai à J?Eomu1gação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -
Passa-Se, ago'ra, à apreciação do Requerimen
to n" 530, de 1989, de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei da Cârttara n9 
40, de 1989. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa).) 
-Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da mat~ria 

Discussão, em turno _únic-o, do Projeto 
de Lei da Câmara n? 40,.de 1989_ (n9 
91 9-B, de 1988, na Ca_*l_ de origerrtJ, de 
iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que "dispõe sobre o apoio às pes
soas portadoras de deficiência, sua inte
gração social, sobre a Coordenadorja Na
danai para Integração 9a_ Pessoa J?'orta
dora de Deficiência CCORDE), -institui a 
tutela jurisficional de interesses coietivos 
ou difusos dessas pessoas, disciplina' a 
atuação do Ministério Público, define cri· 
mes, e_dá outras providências. 

Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais. 

Solicito ao nobre Senador Francisco Ro- -
Dert:~-Perg o parecer .ela Q;>missão de Assuntos 
Sociais. · 

O SR. FRAI'ICISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Para emitir paracer)- Sr. Presi
dente, Srs. SenadoreS. o Projeto de Lei da Câ
mara dos Deputados no 40, de 1989, de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, "dis
põe sobre o apoio às pessoas portadoras de 
deficiência, sua Jntegraçêo social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência (COROE), 
institui a tutela jurisdicional de interesses cole
tivos ou difusos dessas pessoas, disciplina 
atuação do Ministério Público define crimes, 
e dá outras providências". Encaminhado ao 
C6flgresso NaCional pela Mensagem n9 379, 
de 18 de setembro de 1988, o Projeto de Lei 
em pauta foi aprovado unanimamente pela 
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência 
Social da Câmara dos Deputados, em parecer 
favorável do Deputado Ivo lech, com subsfi.: 
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tutivo, em 31 de agosto de 1989". Posterior
m~nte, em 14 de setembro de 1989, fpi aprO
vado pela Comissão de Finanças_ daqO:~a Ca
sa, através de parecer favorâvel dO Deputado 
Arnaldo Prieto, sendo consideracloprontopara 
a Ordem do Dia em 1_5 de setembro de: 1989, 
coqtendo, adicionalmente, parecer favorável 
~ ComiSsão de constituição, JtJStlça e Reda
Ção~ quanto aos aspectos de __ constittu::lona
lidade, juriscidade e técnica legislatiVa. 

Justificando a proposição, o Senhor Presi
denté da República alega que "a solidariedade 
socia1 é de todos e para com todos, pqrque 
iguais em direitos". __ Continua,_com grande 
propriedade, que "a civilização de nossos 
dias.- não vê, nem admite diferenças pela efi
ciência ou deficiência flSica do ser humano ... ". 
"Deve, poiS, o Estado, corrigir imediatamente 
todas aS distorções que levem à_ sonegaçãO 
de oprotunidade entre os h_ornens_."". e transfor
mar em regra de direito as aspirações coleti
vas_:·. 

Mais adiante, declara: " ... Em nosso Pa(s._ 
cerca de de:z: por cento dos seus cento e trinta 
milhões de habitantes são, de alguma ma
neira, portadores de deficiên__cia. E vê-se gran
de parte destés treze milhões de pessoas priva
dos dos seus direitos políticos e sociais, por
que não se lhes.m garantido o-atendimento 
de suas necessidades ... relativas à educ~fãQ, 
à saúde e ab trabalho", 

Em seguida, diaQnostlca aJguns aspectos 
envolvidos com o assunto, como a "inexis
tência de sistema nacional que promova apre
venção de deficiências; atendimento apenas 
de pequena, reduzida, parcela da população 
portadora de deficiênc:ia quanto à eQw:ação~ 
saúde, previdência, assistênda social_ e traba
lho; concentração dos poucos recursos e me
canismos de atendimentos nos prin~ipais cen
tros urbanos; aus_ênda d_e int~graÇão profis
sional e soctell da pessoa protadora 'de defi
ciência; carência de profissionais habilitados ... ; 
falta_de integração entre as várias ações gover
namentais ... " E ressalta a lmportáncia da inte
gração desta parcela da população ao mer
cado de traba1ho e dai à própria sociedade 
, como exercício da cidadania. 

Operacionalmente, o Chefe do Govt;roo s:n
fatiza o papel da Coo_rden_adoria para a Integra
ção da Pessoa Deficiente (CORDE) na direção 
do processo.~ Além disto, o assunto em tela 
foi atendido no presente Projeto de_ Lei através 
do estabelecimento de regras gerais, de um 
elenco de medidas; de normas pertinentes à 
ação civil pública; de disposições de caráter 
penal e de normas eseecificamente voltadas 
à Administração Pública Federal. 

Portanto, considerando-se a s_ua inequívoca 
preocupação social, a sua abrangência, a 
oportunidade e o descortino da iniciativa, além 
da correção e o ajustamento constitucional, 
juriciiêo, regimental e da técnica legislativa, 
opinamos pela aprovação deste projeto de lei. 

É o parecer •. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ltam Saraiva) - O 
parecer é favoráveL 

Compléfadã a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 
_ Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. --

Eín VOtaçãO. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ConCedo"a palavTa ao nobre_Senador Marcon
des GadE:Jha. 

O SR. MARCONDES GADEUIA (PFL 
- PB. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do _orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, matéria desta natureza, deste alcance so
cial, .não pode simplesmente_ ser aprOvada 
sem uma análise, sem wn registro, sem uma 
Palavra que diga do alcance do seu conteúdo 
e da sua extrema oportunidade e atualidade. 

O projeto, Sr. PreSidente, vem preencher 
urna lacuna na nossa legislação. 

LarnentavelJllente, ao longo de todos estes 
anos, fomos cegos, surdos e mudos às neces- _ 
sidades de milhares ou milhões de irmâos de
ficientes físicos deste País. O problema tinha 
sido suscitado por inúmeras entidades filan
trópicas, na maioria das vezes, por órgãos de 
imprensa, por associações de classe, mas, Sr. 
Presidente, a iniciativa para resolver, para dar 
o balizamento legal às diversas açõe:s de am
paro ao deficiente neste País sempres eram, 
de umaJorma·ou de outra, postergadas. 

____ b iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica José Samey vem· ao encontro destas vi
Vas-e .sentidas aspiiaÇOes de- todos que se 
preocupam e se interessam por- esta causa. 
AS APAE, os órgãos educacionais; a SOciedade 
enfim,_tinham um cOmpromisso latente e nun
ca saldado ,ara com esses irmãos e cOmpa· 
triotas vitimados pelo infortúnio. 

Sr. _Presidente, o projeto vem descrevendo 
inúmeras ãções em vários campos -na área 
da educação, na área da saúde, na área da 
formaçãO' profissional e· do trabalho, na área 
dos recursos humanos, na área das edifica
ções -, criando todo um conjunto de ações 
propícias ao melhor exercício de atividades 
físicas e profissfonals pelos deficientes. 

O sr-:- Pompeu de Sousa - Pennite-me 
_Y: Ex' um ~P~? 

-O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência esclarece ao nobre Senador Pom
peu de Sousa que o Senador Marcond_es Ga
delha está encaminhando a votação. 

Concederei a palavra, logo a seguir, aos no
bres Srs. Senadores que desejarem encami-
nhar a votação. · 

O SR. MARCONDES GADELHA -
1\lérri .do mais, Sr. Presidente, este projeto tém _ 
alcance humanitáriõ. · 

Creio que V. -Ex" pOderia abrir ·uma exceção 
hO Regiinento, já que o período de dlscussão 
foi tão rãpido, foi tão fugaz, quase que passou 
despercebido e os S!~· Parlar:nentares não pu-

deram sequer se dar conta, e só agora, no 
encaminhamento, alguns querem emitir uma 
opinião, um juízo de valar sobre esta matéria. 
Sr. Presidente, V. & poderia conceder um 
mínimo que fosse, com anuência do Plenário; 
para que os colegas pudessem- envolver-se 
com esta discussão. 

Sr. Presidente, insisto em que este é -um 
mecanismo necessário e suficiente para a inte
gração ... 

--O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ___: 
Nobre Senador Marcondes Gadelha, a Presi
dência lamenta informar a V. Ext que não pode 
atender ao pleito e que o tempo ·de V. EX 
já está encerrado em mais de dois minutos, 
porque V. EX' está apenas encaminhando a 
votação. Eu solicilari"a que, erri regiine de ur
gê)ncia urgentíssima, V. Ex~ concluísse a sua 
brilhante oração. 

O SR. MARCONDES GADALHA- En
cerrarei, Sr. Presidente. De qualquer forma, 
essa pequena discussão foi útil para chamar 
a atenção da CaSa para eSta matéria. Creio 
que os nobres_ c;olegas farão o- encaminha-
mento devido. · 

Ninguém pode debcar passar uma oportu
nidade como esta para prestar a sua solidarie· 
dade ao deficiente físico, porque este é tema 
de extrema relevância; é a sorte e o Interesse 
desses irmãos que estão em jogo. 

Assim sendo, Sr. Presidente, mais uma vez 
louvo a iniciativa do Senhor Presidente da Re
Pública, ao encaminhar esta matériã. Tenho 
absoluta convicção de que este Plenário a 
aprovará, por unanimidade. 

Peço a minha Bancada vote "sim" à pro
posta, à iniciativa do Senhor Presidente_ da Re
pública em favor das pessoas portadoras de 
deficiências. 

O Sr. Pompeu de Sousa _:sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE ~(Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa, por dois minutos e meio. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi
dente, Srs. Sen~dores, conheço muito bem 
o projeto, porque é a causa de uma vida inteira, 
que passou-de par para filho. Odylo Costa Fi
lho, aquela figura exemplar da inteligência bra
sileira, é o lutador desta causa. E. .;l _sua filha, 
Jeresa Costa, herdou esta causa e vem. Si vida 
inteira, lutando por ela, para que os deficientes 
tenham &Ssístência neste Pª{s. De fo(ma que 
~ p~ojeto, eu o conheço desde a sua con
céJjção. Na \1erdade, representa uma iniciativa 
que só honra esta Casa se ela, como propôs 
muito bem o nobre Senador Marco_ndes Gade
lha, for aprovada por unanimidade. Faço um 
apelo aos nobres colegas neste sentido, por
que é, realmente, algo que constitui motivo 
de satisfação para todos aqueles <pJe lutam 
em defesa de irmãos nossos que não nasce
ram dotados da capacidade que todos __ nós 
temos. (Multo bem!) 
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(Durante o discurso do. Si-. -Ponipfu de 
Sousa, o Sr. Iram Saraiva., ]9 Vrce Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Louremberg Nunes 
Rocha, 4 9 Secret!uio.) 

O Sr. CldSabóia deCarvalho-Sr.Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar avo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Concedo a palavra ao nobre Seha
dor. 

O SR. CID SABÓM DE CARVALHO 
PRONUNCIA DISCURSO QUE;·ENTRE· 
GUE À REVISÃO PO ORADOR, SERÁ 
PaBUCADO POSTER!ORME!'IfE. ~ 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Para encaminhar a votáção.) -Sr. Presi
dente Srs. Senaddres, o meu partido também 
apóia, até c_om entusiasmo, a medida tornada 
pelo Senhor Presidente da República. 

Gostaria apenas de fazer um reparo - se 
é que posso chamá-lo como tal - à ênfase 
dada pelo nobre Uder do PA., quando S. fxl' 
afirmou que passamos todo esse tempo sur
dos e mudos ao problema do excepcional 
Isso fere um pouco o nosso passado. Quando 
Ministro da Educação e Cultura, tive a_op:>rtu
nidade de criar exatamente um sistema nacio
nal de atendimento aos excepcionais, ou aos 
deficientes, aos amblíopes, como aos surdos 
também, e esteve à frente desse departamento 
uma pessoa de alta qualificação, uma psicó
loga, a Dra. Sarah Co_uto. 

Ainda como Ministro da Previdência e Assis
tência Social e do Trabalho, tive a oportuni
dade de aumentar as bolsas dadas pela Previ
dência Social- passaram a ser bolsas espe
ciais, exatamente para os deficientes- e tive 
a gratidão das APAE. 

O nosso ilustre colega Jorge Bomhausen, 
criou a Secretaria Especial de Ensino- ·pafa 
essa atividade. 

Isso é apenas um pequeno reparo para 
mostrar que, ainda que muito aquém das ne
cessidades, houve quem se preocupasse, pelo 
menos um pouco, -c-om essa matéria; e, agor"a, 
oxalá as medidas que estou vendo aqui indica
das pelo 'Governo possam ser cumpridas ipsis 
literis 

Sr. Presidente o meu partido apóia com en
tusiasmo, como disse, a medida de iniciativa 
do Exe<:Ütivo. (Muito beml) 

O Sr. Ronan 'Dto- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR-PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Ronan Tito, como Uder do PMDB. 

O SR. ROl'IIII'I mo (PMDB -MO. Co
mo Uder,. para encêlrrtÍnhar a votação. Sem 
revisão do ora~<_?r.)- Sr. pres!dente, Srs. Se-

nadares, eu não gostaria de. fãzer uso da pala
wa como Uder, porque está no exercido da 
üderança do Partido o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. Quero apenas registrar o meu en
tusiasmo, também, na aprovação desse pro-
jeto 

N:õ domingo próxiino passado,_ estive reu
f!ldo_ ~ma Associação dos Deficientes F'lSicos 
de Minas Gerais, que pede a regulamentação 
do art. 202 da Constituição Federal, • questão 
dos salários para os deficientes incapazes. 

Sou portador desse pedido para a aprova
ção desse a-rtigo. 

Registro, Sr. presidente, <? meu voto el1tU
siasmado pela aprovação do_ projeto, 

O SR. PRESIDENTE (Lourerni!erg Nunes 
Rocha) --Não havendo mais quem peça a 
palavra, está encerrado o encaminhamento da 
votação. 

Em votação o projeto. 
0--Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados.. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA <:AMARA 
N• 40, DE 1989 

(I"Í9- 919/86, ~a ~asa de origem) 

(De Iniciativa do Senhor Presidente da Re
públlc:a) 

Dispõe sobre o apoio às pessoas porta
doras de deficiêncja, sua integração so
t;ial. sol:?re a Coordenadoria Naclonal para 
Integração da Pessoa Portadora de Defi· 
dénda (Corde),. institui a tutela jurisdi
donal de interesses cofetivos ou difusos 
àeSSIJs pessoas, disciplina a atuação do 

. -MlnfsJ.édoPúbDco, deRne crimes, e dá ou
tras providências. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art 19 Ficam estabelecidas normas ge

rais que asseguram o pleno exercício dos direi
tos individua!s e sociais das pessoas pOrta
doras de d~flciênci_a, e sua efetiva integração 
soCial, nos termos desta lei. 
~ § 1" Na aplicação e interpretação desta 

lei, serão consider_a_dos os ~-oJes básicos da 
igualdade de tratamento e oportunidade, da 
justiça social, do respeito à dignidade da pes
soa humana, do bem-estar, e outros, indica
dos na Constituição ou justificados pelos prin
cípios geralS:-de-direitO. 

§ 2~> As normas desta lei visam garantir. 
às peSSóaSj:iõrtaçloras de deficiência as ações 
governamentais necessáriaS ao seu cumpri
mento e_ das demais disposições constitudo
nais e legais que lhes concernem, -afastadas 
as discrimi"çações e os preconceitoS" de qual
quer espécie, e entendida a matéria como 
obrigação nacional a cargo do ·PÓder Público 
e da sociedade. 

Art. 2" _Ao Poder Público e seus órgãos 
cabe assegurar à.s pessoas portadoras de defi
ciência o pleno exerdcio de seus direitos bási
Cos, inclusive dos direitos à educaçáo, à saúde, ' 
ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao 
amparo à inf~cia e à maternidade, e cJe:outros 

que, decorrentes da Constituição e da:s leis, 
propiciem seu bem-estar pessoal, social e eco-
nómico. · 

Parágrafo "único. • Para o fim estabelecido 
no Cllput deste artigo, os" órgãos e entidades 
da administração direta e indireta devem dis~ 
pensar no âmbito de sua competência e finali
dade, aos assuntos objeto desta lei, tratamenm 
prioritário e adequado, tendeinte a viabilizar,
sem prejuízo de outras, as seguintes médidas: 
I- na área da educação: 
a) a inclusão, no sistema educacional~ de 

Educação Especial como modalidade educa~ 
tiva que abranja a educação precoce, a pré-eg.. 
çolªr, as de 1" ~ 2~> graus, a supletiv~ a habili
taçáo e reabilitação profissionais, com curiicu
los, etapas e exigências de diplomação pró
prios; 

b) a inserção, no refeiidO sistema educa
cional, das escolas especiais, privadas e pú
blicas; 

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educa
ção Especial em estabelecimentos públicos 
de _ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de progra
mas de Educação Especial a nível pré-escolar 
e escolar, em unidades hospitalares e congê
neres nas quais esteJam internados, por prazo 
igual ou superior a 1 (um) ano, educandos 
portadores de deficiência, 

e) o acesso de alunos portadores de defi
ciência aos beneficias conferidõs aos derriais 
educandos, inclusive material escolar, meren
da escolar e bolsas de estudo; 

f) a matríCUÍa compulsória em cursos regu
lares de estabelecimentos públicos e particu
lares de pessoas portadoras de deficiência ca
pazes de se integrarem no sisteina re9ular de 
ensino; 

II- na área da saúde; 
a) a promoção de ações preventivaS, com:o 

.as_ referentes _ao planejamento familiar, ao 
-acoilselhameilto genético, ao ãcompanha
mento da jfélvidez, do parto e do puerpério, 
à nutrição da mulher e da criança, à idj:!ntifi
cação e ao controle da gestante e do feto 
de alto ris_co, à imunização, às doenças do 
metabolismo e seu diagnóstico e ao encami
nhamento precoce de outras doenças_ causa~ 
doraJõ de deficiência; . . _ 

b) o desenvolvimento de programas espe
ciais de prevenção de acidentes do trabalho 
e de trânsito, e de tratamento adequado a Sua 
vítimas; 

c) a criação de uma rede de serviços espe
cializados em reabilitação e habilitação; 

d) a garantia de acesso das pessoas porta· 
claras de deficiência aos estabelecimentos de 

.saúde públicos e privados, e de s_eu adequado. 
tratamento neles. sob normas técnicas e pa
drões de conç!uta apropriados; 

e) a garantia de ate!ldimento domiciliar de 
saúde ao deficiente grave não internado; 

{) o desenvolvimento de programas de saú
de voltados para as pessoas p-ortadoras de 
deficiência, desenvolvidos com a participação 
da sociedade e que lhes ensejam a integração 
social; 

m-na área da formação profissional e do 
trabalho: 
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a) o apoio govémamental à formação pr~ 
fissional, à orientação prOfissíonal, e a garantia 
de acesso aos serviços concernentes, inclusive 
aos cursos regulares yoltados à formação pro
fissional; 

b) o empenho do Poder Públi.éo quanto ao 
surgimento e à manutenção àe 'empregos, in
clusive de tempo parcial, destinados às pes
soas portadoras de deficiência que não te
nham acesso- aos empregos comuns; 

c) a promoção de ações eficazes que propi
ciem a inserção, nos setore_s público e privado, 
de pessoas portadoras de deficiência; 

d) a adoção de legislação específica que 
discipline a reserva de mercado de trabalho, 
em favor das pessoas portadoras de deficiên
cia, nas entidades da Administração Pública 
e do setor privado, e que regulamente a orga
nização de oficinas e congêneres integradas 
ao mercado de trabalho, e a situação nelas, 
das pessoas portadoras de deficiência; 

IV-na área de recursos humanos: 
a) a formação de professores de nível mé

dio para a Educação Especial, de técnicos 
de nível médio especializados na habilitação 
e reabilitação, e de instrutores para formação 
profiSSional; 

b) a formação e qualíficação de recursos 
hwnanos que, nas diversas áreas de conheci
mento, inclusive de r:tível superior, atendam 
à ·demanda e às necessidades_ r_eais das peso
sas portadoras de deficiência, 

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvol
vimento tecnológico em todas as áreas do 
conhecimento relacionadas com a pessoa 
portadora de defidêricia; 
V- na área das edificações: 
a) a adoção e a efetiva execução de normas 

que garantam a funcionalidade das edifica
ções e vias públícas, que evitem ou remavam 
os óbices às pessoas portadoras de deficiên
cia, permitam o acesso destas a edifícios. a 
logradouros e a meios de transporte. 

Art. 3<? As ações civis públicas destinadas 
à proteção de interesses coletivos ou dir,JSQS 
das pessoas portadoras de deficiência pode
rão ser propostas pelo Ministério Público, pela 
União, Estados, MunicíPios e Distrito Federal; 
por associação constituída há mais de 1 (um) 
~no, nos termos da lei ctvil, autarquia, empresa 
pública, fundação ou sociedade de economia 
mista que inclua, entre suas fmaUdades institu
cionais, a proteção das pessoas portadoras 
de deficiência. 

§ 19 Para instruir a inicial, o interessado 
poderá requerer às autoridades competentes 
as certidões e informações que julgar neces
sárias. 

§ 29 As certidões e informações a que se 
refere o parágrafo anterior deverão sef forne
cidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, 
sob recibo, dos respectivos requerimentos, e 
só poderão ser utilizadas para a instrução da 
ação civil. - _ 

§ 3 9 somente nos casos ein que o inte
resse público, devidamente justificado, impu
ser sigilo, poderá ser negada certidão ou infor
mação. 

§ 49 Ocorrendo a hipótese do parágrafo 
anterior, a ação poderá ser proposta desacom-

panhada das certidões ou informaçàes nega
das, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos_ 
do indeferimento, e, salvo quando se tratar 
de razão de segurança nacional, requisitar 
umas e oi.rtl-as; feita a requiSição, o prOCesso 
correrá em segredo de justiça, que cessará 
com o trânsito em julgado da sentença. 

§ -59-~ Aca facultado aos demais legitima· 
dos ativos habilitar-se como litisconsortes nas 
ações propostaS por qualquer.deles. 

§ 6<:> Em caso de desistência ou abando
no da ação, qualquer dos cc-legitimados pode 
assumir a titularidade ativa, 

Art._ 49 A setença terá efic:áda de co_isa jul
gada oPoníVel éga omnes, exC:eto no ca-so 
de haver sido a ação jÚlgada improcedente 
por defidência de prova, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra 
ação com idêntico fundamento, valendo-se de 
nova prova. 

§ 19 Jii. ·sentença que concluir pela carên
cia ou pela improcedên~ia da ação fie~ sujeita 
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo 
efeito senãO_ depois de confirmada pelo tribu
nal. 

§ 29 Das senteriç?Is e decisões proferidas 
contra o autor da ação e suscetíveis de recur
so, poderá recorrer qualquer legitimado ativo, 
inclusive o Ministério Público. 

Arl 5" O Ministério Público intervirá obri
gatOriãni.eilte naS ·ações públicas, coletivas o 
individuais, em que se discutam inter~ses re
lacionados à deficiência das pessoas. 

Art -69 -O Ministério Público poderá instau
rar, sqb sua presidência, inquérito civil, ou re
<juisitar, de qualquer pessoa física ou jurfdica, 
pública ou particular, certidões, informações 
exames ou perícias, no praZo que assinalar: 
não inferior a 10 (dez) dias úteis. 

§ 1 o EsgotadaS as diligências, caso se 
convença o órgão do Ministério Público da 
inexistência de elementos para a propositura 
de ação civil, promoverá, fundamentadamen
te, __ o arquivamento dO inquérito civil ou das_ 
peças informativas. Neste caso, deverá reme
ter a reexame os autos ou as respectivas peças, 
em 3 (três) dias, ao Conselho Superior do 
Ministério PúbliCo, que os examinará, delibe
rando a respeito, conforme dispuser~ seu ReQ-i
mento. 

§ 29 Se a prOinoÇâo do afquivamento for 
reformada, o ConSelho Superior do Ministério 
Público_ designará desde logo outro órgão do 
Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

Art. 79 Aplicam-se à ação civil pública pre
vist~ nesta le~ no que couber, oS dispOsitivos 
da Lei n9 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Art. &_ Constitui ciime puníVel caril redu
são de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: 

1- recusar, suspender, procrastinar, cance
lar ou fazer cessar sem justa causa, a insc_riç~o -
Qe aluno em estabelecimento de ensino de 
CjúZilquer curso ou grau, público oa privado, 
por motivos derivados da deficiência que por
ta· 

O-obstar, sem justa causa, o _aceSso de 
alguém a qualquer cargo público, Por motivos 
derivados de sua deficiência; 

m- negar, sem justa causa, a alguém, poi 
motivos derivados de sua deficiência, empre
go oll trabalho; 

IV- recusar, retardar o_u dificultar interna· 
ção ou deixar de prestai assistência médiCo
hospitalar e ambulatorial quando passivei, a 
pessoa portadora de deficiência; 
V-de~r de cumprir, retardar ou frustrar, 

sem justo motivo, a execução de ordi:!m judi
cial expedida na ação civil a que alude esta 
lei; 

VI- recusar, retardar ou omitir dados técni
cos indispensáveis à propositura da ação civil 
objeto desta lei, quando requisitados pelo Mi
nistério Púlico. 

Art. 99 A Administração Pública_ Federal 
conferirá ·aos assuntos relativos às pessoas 
portadoras de deficiência tratamento prioritá
rio e apropriado, para que lhe seja efetiva
mente enSejado o pleno exe'rcicio de seus di
reitos individuais e soci~is, beni como sua 
completa Integração social. 

§ 19 Os assuntos a que alude este artigo 
seráo objeto de ação, coordenada e integrada, 
dos órgãos da Administração Pública Federal, 
e incluir-se-ão em Politica Nacional para a Inte
gração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
na qual estejam compreendidos planos, pro
gramas e projetas sujeitos a prazos e objetivos 
determinados. 

§ 29 Ter-se-ão como· lntegfã.nteS da-Ad
ministração Públlca Federal, para os fins desta 
lei, além dos órgãOs públicos, das autarquiaS, -
das empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista, as respectiVas subsidiárias e as 
fundações públicas. 

Art. 10. __ A coordenação superior dos as-
suntos, ações governamentais e medidas, re
ferentes às pessoas portâdoras de deficiência, 
incumbirá a órgão subordinado à Presidência 
da República, dotado de autonomia adminis
trativa e financeira, ao qual serão destinados 
recursos orçamentários específicos. 

Parágrafo único. A autoridade encarrega
da da coordenação superior menCionada no 
caput deste artigo caberá, principalmente, pro
por ao_ Presidente da República a Política Na
cional para a integraçao da pessoa portadora' 
de deficiência, seus planos, programas e pro
jetas e cumprír as instruções superiores que 
lhes digam respeito, com a Cooperação dos 
demais órgãos da Administração Pública Fe-
deral. 

Art. 11. Fica ·reestruturada, como órgão 
autônomo, noS termos do artigo anterior, a 
Coordenadoria Nacional para Integração· da 
Pessoa Portadora de Deficiência - Carde. 

§ 19 A Corde será dirigida por I. (um) 
Coordenador, com prerrogativas de Ministro 
de Estado, nomeado dentre pessoas com ex
periência no trato dos assuntos sociais e ati
nentel) às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 29 O Co_cirdenador contará com~3 (três) 
Coordenadorés-Adjuntos, 4 (quatro) Coofde
nadores de Programa e 8 (olto) Assessores, 
nomeados em comissão, sob indicação do 
titular da Corde. 

§ 3" A Carde terá, também, servidores ti
tulares de FUriçôes de Assessoramento Supe-
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rio r (f AS) e outros requisítados a órgãos e 
entidades da Administração Federal. 

§ 4~ A Cbrde poderá contratar, por tempo 
ou tarefa determinados, especialistas para 
atender necessidade temporária de excepcio
nal interesse público. 

Art. 12. Compete à COrde: 
I- coordenar as açôes-govetnã:rtl.ehtã.is e 

medidas que se refiram às pessoas portadoras 
de deficiênda; 

H- elaborar os planos; p~r~-§I:S e proje
tos subsumidos na Política NaCional para a 
Integração de Pessoa Portadora de Deficiên
cia, bem como propor as prOVidências neces
sárias à sua completa implantação e seu ade
quado desenvolvimento, inclusive as pertinen
tes a recursos e as de caráter legislativo; 

lll- acompanhar e orientar a execução, pe
la Administração Pública FederaJ, dos planos, 
programas e projetes mencionados no inciso 
anterior; 

IV- manifestar-se sobre a adequação à Po
lítica Nacional para a lntegraçao da Pessoa 
Portadora de DeficiênCia dos projetes federais 
a ela conexos, antes da liberação dos recursos 
respectivos; 
V- manter, com os Estados, Municípios, 

Territórios, o Distrito Federal, e o Ministério 
Público, estreito relacionamento, objetivando 
a concorrência de ações destinados à integra
ção social das pessoas portadoras de defi
ciência; 

VI- provocar a infciatiYa do Ministério Pú
blico,_mfnistrando-lhe informações sobre fatos 
que constituam objeto da ação civil de que 
trata esta lei, e indicando-lhe os elementos 
de convicção; 

VJ[- emitir opinião sobre os acordos, con
tratos ou convênios firmados pelos demais 
órgãos da Administração Pública federa1,_ no 
âmbito da Política Nacional para a [ntegração 
da Pessoa Portadora de Deficiência; 

VIU- promover e incentivar a divulgação 
e o debate das questões concernentes à pes
soa portadora de deficiência, visando à cons-
cientização da sociedade. __ 

Parágrafo único. Na elaboração dos pla
nos, programas e projetas a seu cargo, deverá 
a Carde recolher, sempre que possível, a opi· 
nião das pessoas e entidades interressâdas, 
bem como considerar a ne~essidade de efeti
vo apoio-aos entes particu1ares voltados para 
a integração social das pessoas portadoras 
de deficiência 

Art. 13. A Carde contará com o assesso
ramento de órgão colegiado, o Conselho Con
sultivo da Coordenadoria Nacional para Inte
gração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

§ 19 A composfção e o funcionamento do 
Conselho Consultivo da Carde seráo discipli
nados em ato do Poder Executivo. Induir-se
ão no Conselho representantes de órgãos e 
de organizações ligadas aos assuntos perti
nentes à pessoa portadora de deficiência, bem 
como representantes do Mirylstério Público Fe
deraL 

§ 29 Compete ao Conselho ConsultiVO: 
I- opinar sobre o desenvolvimento da Polí

tica Nacional para lntegri!JÇão da Pessoa Porta
dora de Deficiênda; 

U- apresentar sugestões para o encami
nhamento dessa política; 

UI- responde a consultas formuladas pela 
Corâe. 

§ 3~ O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente 1 1uma) vez por trimestre e, 
extraordinariamente, por iniciativa de 1/3 ( um 
tE;rço_) d~ seus membros, mediante manifes
tação e~crfta, com antecedência de 10 (dez) 
dias, e deliberará, por maioria de _vptos ~dos 
conselfiE:iros presentes. 

§ 4" Os integrantes do Conselho não per
ceberão qualquer vantagem pecuniária, salvo 
as de seu_s cargos de origem, sendo conside
rados de relevância pública os seus serviços. 

~- 5" As despesas de locomoção e hospe
dagem dos conselheiro.s, quando necessárias, 
serão asseguradas pela Carde. 

Art. 14. l_nduir-se-ão, na tabela perma
nente da Presidência da República: 

r..:::... no Grupo- Direção e Assessoraroento 
Superior, as funçõe"s de confiança de Coorde~ · 
nadar da _c;orct_e, C6digo LT-DAS-101.6; 3 
(três) de Coordenador-Adjunto, Código LT
DAS-1 O 1.4; 4 (quatro) de Coordenador de 
Programa, Código LT-DAS-101.3; e 8 (oito) 
de Assessor, Código LT-DAS-102.2; e 7 (sete) 
de Chefe de Serviço, Código LT-DAS-!OL2; 
II- no Grupo~ Direção_ e Assitência Inter

mediáda,J O (dez) funções de Assistente, Códi
go DALI 12.3 (NS) e I (uma) de Secretário 
Administrativo, Código DALI I 1.3 (NS). 

Art. 15. Para o atendimento e fiel cumpri
mento do que dispõe esta lei, será reestru
turada a Secretaria de Educação Especial do 
Minis~ér[o da.Educação, ·e serão instituídos, 
no .Ministério do Trabalho, no Ministério da 
Saúde e no Mirllstério da Previdência e Assis
tência Soda], órgãos encarregados da coorde
nação setorial dos assuntos concernentes às 
pessoas portadoras_ de deficiência. 

Art. 16. O Poder Executivo adotará, nos 
60 (sessenta) dias pOsteriores à vigência desta 
lei, as providências necessárias à reestrutu
ração e ao regular funcionamento da Carde, 
como aquelas decorrentes do artigo anterior. 

Art. 17. Serão incluídas no censo demo
gráfico de 199'0 e nos subsequentes questões 
concernentes à problemática da pessoa porta
dora de deficiência, objetivando o conheci
mento atualizado do número de pessoas por
tadoras de deficiência no País. 

Art. 18. Os órgãos federais desenvolve
rão, no prazo de 12 (doze) meses contado 
da publicação desta lei, as açõ~s necessárias 
à efetiva irriplantaçãO das medidas indicadas 
no art. 29 desta lei. 

Art. -19. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 20. Revogam-se as disposições em 
cQntrário. 

COMPARECEM MAIS OS-Sí?S. SENADO
RES: 

Mário Maia - Áureo, Mello - Olavo Pires 
- Moisés Abrão - João Castelo - Cid Sa
bóia de Carvalho- Raimundo Lira -Albano 
Franco - Itamar Franco - RoTian Tito -

·severo GomeS - Ronaldo Aiagão - Iram 

Saraiva - lrapun Costa Junior - MaUrício 
Corrêa - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pro
nuncia o seguinte discUrso,)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hoje é dfa de regoZijo nacional. 
Nesta data, em 3 de outubro de_ 1954, era 
criada a Petróleo Brasileiro S.A., a nossa Petro~ 
brás, fruto de longa e sofrida luta travadª por 
patriotas comO Delmiro Correa e Monteiro Lo~ 
bato. 

Empunhando a bandeira de ''O petró1eo é 
nosso", políticos, cientistas, intelectuais, estu
dantes e trabalhadores lutaram e sofreram 
perseguições por defenderem a política esia.tal 
do petróleo, afinal coroada com êxito pela Lei 
n9 2.004. 

Mas a luta pela manutenção do monopólio 
estatal do petróleo é árdua e deve prosseguir. 
E nisso, como reCenteinente reconheceu o 
presidente da empresa, Dr. Carlos Sant'Anna, 
numa conferê-ricia -itO Senado, o Congresso 
Nacional, ao alçar o monopólio de petróleo 
ã nível constitucional, reconheceu a sua im
portância para toda a sociedade brasileira. 

"A Petrobrás, como executora deSse mono
pólio", acentua o dirigente da_ empresa, "não 
pode ser privada dos meios que garanta, a 
continuidade do seu- papel como elemento 
propulsor do desenvolvimento nacional". 

Nesse-ponto Coincide a opinião de um ex· 
Ministro das Minas e_ Energia, Dr. Aure1iano 
Chaves, quando reclama para a Petrobrás e 
sua politica de monopólio, tranqüilidade para 
trabalhar, obter o 6leo_e desenvolver sua tec-
nologia. _ _ _ -

S.egundo o Dr. CarloS-Sant'Anna, a Pe_tro
brás alcançará, ainda neste ano de 1989, a 
produção de 700 mil barris de óleo por dia. 
Quase _a nosSa auto-sufidiàriCia. 
~um grande marco o al_çançado pela Petrcl

brás, que já exporta aha tecnologia e vitoriosa· 
mente explora óle_o em águas profundas._ _ _ 

Para a instib.Jição da Petrobrás muito contri
Duiu, também, o Legislativo. Foi o Congresso_ 
Nacional o responsável pela reelaboração do 
projeto que se transfonnou na Lei n? 2.004, 
acolhendo e fazendo aprovar as emendas en
caminhadas para o aperfeiçoamento da me
dida patriótica e de grande repercussão na 
eronomia nacional. 

E é neste dia, 3 de' outUbro, que devemos 
dar toda atenção e refletir sobre uma: das _dez 
rilaioi'es emPresas de petróleo do mundo--:
a Petrobrás. 

Esse símholo de luta patriótica, de acertos 
e êxitos está sob a observação de todo o mun
do e cabe a nós, que ajudamos a instituí-la, 
ficarmos alertas para que quaisquer providên
cias, por menores que pareçam, não prolife
rem no s_entido de impedir a independência 
e o fulcro patriótico que são o marco e a sus
tentação da Petrobtás. 

A Petrobrás é uma questão de segurança 
nacional. Não foi por outro motivo que as nos
sas gloriosas ForçasAnTiada~fcerraraln fileiras 
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e apoiaram efetivamente a instituição da Petró
leo Brasileiro SA A Petrobrás, na sua cric.çâo, 
teve o respaldo não apenas da sociedade cM! 
mas da totalidade do Exército, da Marinha e 
da Aeronáutica. Foi a empresa o resultado 
bem sucedido dos esforços de todos os brasi
leiros. 

Sr. Presidente, na oportunidade passarei as 
mãos de v. EX' projeto de lei de _emenda comw 
plementar dispondo sobre os produtos semi
elaborados e sujeitos à incidência do ICMS 
quando destinados à exportação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a Constituição recentemente 
votada manteve o princípio da independência 
e harmonia entre os três Poderes, princíp1o 
que é um marco da nossa vida republicana. 
Sem a sua concretização, na prática, a demo
cracia, que é o grande objetivo nacional não 
pode ser exercida. 

Cada um desses Poderes tem a sua área 
de atuação traç_ada na Lei Maior e os limites 
não podem ser uhrapassados. 

Ao Judiciário está resemda a missão de 
julgar. Deve decidir as contendas, interpretar 
as leis e aplicá-las aos casos concretos. Aos 
magistrados, que são os membros desse Po
der, asseguram-se várias garantias no sentido 
de que exerçam o seu múnus com a indepen
dência que todo o corpo social deseja. 

Explico ao Senado as razões dessas consi
derações. 

Há poucos dias, o Tribuna] Superior do Tra
balho apreciando dissídio dos bancários, e 
exatamente _os do Banco- do Brasil, no mês 
em que têm a sua data-base, fixou, como de 
sua competência legal, o índice do reajuste 
salarial a ser utilizado. 

Sr. Presidente, tanto bastou para que autori
dades financeiras, logo a seguir, não apenas 
traduzissem a sua contrariedade, c.omo pas· 
sassem, pela imprensa, a conderiar aquela de· 
cisão. Atk mesmo o Senhor Presidente Oa Re
públfca fez parte desse cordão _que investiam 
contra _Q pronunciamento judiciáriO. -

Ora, jamais foi essê um procedimento ad
missível por parte de membros do GoVerno. 
Quem não concorda com uma sentença dela 
recorre, usa os meios admitidoS-naS leis. 

O intolerável, no episódlo, é a facilidade com 
que se acomete contra o Tribunal. Que exem- -
plo é esse dado pelas autoridades executivas? 
Não posso crer _que _alteassem a voz tentando 
amedrontar os juízes, pois a tentativa a ne
nhum resultado levaria Quem se escuda na 
lei e a aplica não teme ameaça.-

TOda a Nação está a par da desastrosa polí
tica económica da atual Administração e lhe 
sente na carne as mais duras conseqüências. 
As classes trabalhadoras, os fundonários pú~ 
blicos, civis, militares, os pequenos empresá
rios, todos, são vítimas de planos mirabolan
tes, sempre caolhos_. 

A inflação cresce. Quando o Tribunal do 
Trabalho diz qual é o reajuste de uma classe, 
o que faz não é conceder nenhum aumento, 
mas tão~só repor as perdas, ou seja, compen
sar. E o -oovemo que não quer ouvir a verdade 
grita contra quem a profere e esperneia. 

O próPriO Ministro Almir PazziaJlotlo, ilustre 
membro daquela Corte, em artigo poblicado 
no Jornal do Brasil. do ,último sábado, foi bas-
tante elucidativo: 

"As duas últimas leis salariais aprova
das p~lo Congre:sso Naciona1 for~ inter
pretadas ou explicações à população, 
através de um folheto denominado "ABC 
da Política Salarial e Sa1ário Miilimo", edi-

- tado pela própria Câmara dos Deputados. 
Consultando-o vamos encontrar, a pro
pósito da irredutibilidade salarial, procla
mada pelo art. 1 o da Lei nç 7.788/89, as 
seguintes afirmações: é sabido que na 
lei não existem palavras inúteis. O legis
lador não inclui no art. 19 da lei salarial 
determinação inútil, mas afirmação cate-

- -g6rica de que deve ser "respeitado o prin
cípio da irredutibilidade:'.lsto significa di
zer que, por ocasião das datas-bases_ das 
categorias profissioriais, deve ser reposto 
o poder de compra existente na data~ base 
anterior. É a afirmação de que deve ser 

--mantido o valor real dos salários, com 
a correção plena do seu poder aquisitivo 
no período entre uma data-base e outra." 

Vêm ai os dissfdios de ou~os grupos. Vem 
o dos funcionários da Caixa Económica, virá 
o dos petroleiros, virã~ ·os de outras categorias 
de trabalhadores. 

E Com relação ·a todos esses segmentos 
sedais, qual será o papel da Justiça senão 
o de dizer, como disse há pouco, a realidade 
a respeito da reposição salarial? 

O Poder Judiciário no Brasil ja teve oportu
nidade de _escrever páginas de resistência aos 
poderosos de todos os momentos. A:; leis re
presentam o direito de um País e é a supre
macia do Direito, só ela, que assegura a tran
qüilidade social. 

Eram estas as palavraS, Senhor Presidente, 
que julgava de meu dever proferir, como Sena
dor da República e como Presidente do Partido 
So_cialis_ta Brasileiro; expressando un1a posi
ção intransigente em defesa da dignidade e 
da independência do Poder Judiciário. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - V. Ex' 
me permite um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço o nobre 
Colega. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Nobre 
SenadOr Jãmil Haddad, estou ouvindo a pala
vra de registro de V. EX' em defesa, natural: 
mente, do Ministro Almir Pazzianotto. É evi~ 
dente que houve, através da imprensa, por 
iniciativa governamental. uma espécie de 
pressão sobre esse Titular da Justiça Superior 
do Trabalho, em face de deliberação que aca
bara de tomar, de conceder atualização salarial 
de funcionários do Banco do Brasil. O re9istro 
de V. & tem valor intrínseco, além-dos outros 
naturais do seu pronunciamento, que diz res
peito exatamente àquela técnica tão usada_pe7 

ias adVogados. A medfda JudiCial deve ser 
cumprida. Discute-se a medidajodicial no pro· 
cesso. Depois que ela é prolatada, deve ser, 
necessariamente, obedecida. Recorrida, a sen
tença judicial com a qual não se concorda 
deve sofrer o devido recurso, mas nunca a 
pressão sobre o julgador, porque o Poder Judi
dário tem peculiaridades que, se admitirmos 
essa prática, evidentemente estará esse Poder 
miseravelmente afetado. Torno--o- pronurida
mento de V. Ex' não apenas 'com a -defesa 
e a explicaçãO daquilo que proferiu o Ministro 
Almir Pazzianotto, mas também_ a defesa da 
própria: intocabilidade do Poder Judiciári_o 
quandó decide, muito embora possa sofrer 
os recursos previstos nas leis específicas: re
correr, cumprir e- recorrer. Recorrerei, para não 
cumprir quando o recurso tem o efeito sus
pensivo. Quando nãO tem, resta cumprir. En
tão, acolho o registro de V. EX', para solidari
zar-me com o espírito do seu pronunciamen-
to. - --

0 SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Cid Sabóia de CaNalha, quero dizer a V. 
EX' que, por teretn mantido posições firmes 
interpretaJldo a lei, no passado, homens da 
dignídade, da honorabilidade de um Hermes 
Uma, Evandro Uns e Silva e Victor Nunes 
Leal fÕram cassados como Ministros do Su
premo Tribtmal Federal. Há de existir o res
peito ao Poder Judiciário e o caso ·em tela 
ainda está sub judice, no entanto, pechas 
foram imediatamente, jogadas em cima do 
Ministro Almir Pazzianotto, por ter S. Ex:. ape: 
nas cumprido a determinação legal de se ma
nifestar pelo reajoste das perdas; não houve 
al..lli1ento de salário, o que houve, na realidade, 
foi uma repostção das perdas de acordo com 
a legislação. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me 
V. Ex? um aparte? · - -

O SR. JAMIL HADDAD - Com muito 
prazer, óuço V. Ex', nobre Senador Marcondes 
Gadelha .• 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Sew 
nadar Jamll Haddad, ameaças, pressões, cas
Sa-ção do Poder Judiciário, penso que V. ~ 
está usando uma linguagem muito carregada 
pata adjetivar uma manifestação, que foi ape
nas de surpresa do Presidente da República 
ante a decisão do JST, uma manifestaÇao pro
fundamente húmana, e eu Clirla funcional, pelo 
meno-s, com- ên'esponsãbilidade que o Presi
dente tem no exercício do seu cargo de manter 
a tranqüilidade, a estabilidade social e de man
ter o Pais, de certa forma, ao resguardo de 
sobressaltos que estão sendo causadqs nas 
áreas eéonôrnica e social. EntãO, uma_ mani
feStação-que -foi apenas de surpresa, chamada 
de pressão; pressão, como se a sentença já 
estivesse prolatada? Pressão se, porventura, 
alguém tivesse a audácia de exercer, só seria 
eficaz se fosse antes ou durante ·a prolação 
da sentença. Mas. depois de proferido o resul
tado, o mais que se pode é discuti-lo, o mais 
que se pode é manifestar apreensão, surpresa 
ou coisa dessa natureza, mas não pressão 
nem ameaça, e, muito menos, cassação no 
Poder Judiciário~-v: Ex~ não está atentO- ao--
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fato de que estamos vivendo uma demo_crada 
plena, com respeito absoluto às leis, à Consti
tuição e à independência e harmonia entre 
os Poderes. Jamais uma decisão dos Tribu
nais, neste Pais, esteve ameaçada, jamais .qual
quer juiz teve a sua incolumidade, a sua intan
gibilidade_ sequer arranhada em qualquer mo
mento. Agora, ninguém neste Pais é insus
cetível de ter os seus ates analisados, de ter 
as suas decisôes dis.cutidas, nem o Presidente 
da República, nem o Congresso Nacional, que, 
por suposto, é também um Poder tão alto, 
tão elevado quanto o Judiciário, está imune 
a críticas, a análises e a discussões. Não neces
sariamente do Presidente da República, mas 
da imprensa, do cidadão comum, das entida
des e associações de classe. Não vejo, então, 
nenhuma razão para exagerarmos nas cores 
desse quadro, que já é de apreensão. Veja 
V. ~. concretamentef o que é que foi feito 
até agora. Espera-se apenas que o acórdão 
s~ja lavrado para_ qu~ seja interp9s!o ll!TI rec:t:Jr
so dentro das vias, rigorosamente, processuais 
e normativas da aç:ão judi_ç:iária. Não vejo, en
tão, nenhuma razão para exagerarmos e, so
bretudo, para falarmos de pressão sobre um 
fato que, de certa forma, já se consumou no 
seu primeiro instante. O Executivo tenta, neste_ 
momento, uma revisão pelo próprio Tribunal, 
nem sequer mudou de instância, nobre Sena
dor, recorreu ao próprio Tribunal Superior do 
Trabalho, numa atitude de respeito e de cum
primento ao que manda o bom senso e as 
normas processuais deste Pais. De modo que 
vamos colocar os fatos na sua pureza, na sua 
inteireza, sem exagerar na formulação de juí
zes apressados sobre o comportamento da
queles que esperam, aguardam ainda um ree
xame da matéria. 

O SR. JAMD.. HADDAD- Nobre Sena
dor Marcondes Gadelha, V. Ex", no seu aparte, 
me dá subsídios para insistir em que houve 
uma pressão em cima do Poder Judiciário. 
Se ainda cabe recurso, a atitude do Poder Exe~ 
cutivo é uma pressão sobre o outro Pode~. 
A decisão não transitou em julgado - não 
sou_advogado, SOL!- rnédiç::o - mas sei que 
não transitou, cabe recurso. Nesta fase em 
que ainda cabe recurso, o Governo pronta
mente, após o voto proferido- pelo Ministro 
Almir Pazzianotto e a decisão tomada pelo Tri

. bunal, reage da maneira como reagiu, insi
nuando que o Pais vai à h.iperinflaç:ão por cau-
sa desse reajuste. Ora, não se trata de reajuste; 
o que_está havendo, efetivamente, é a repo
sição de perda salarial de acordo com a legis
lação, ninguém está dando aumento a nin
guém. No entanto, a resposta pronta foi essa. 
A especulação financeira, o aumento dos juros 
diários, a inflação galopante, tudo está, por 
conta, segundo as autoridades, desses reajus
tes das perdas salariais. É .sempre a classe_ 
trabalhadora, é sempre o furicionalísmo, é 
sempre o as_s~ariado o ~ulpado pela situação 

· grave e o perigo da hiperinflaç:ão. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemQs e 

precisamos deixar bem claro que o Banco 
do Brasil,essa entidade que merece todo o 

_nosso respeito e nossa~ admiração, __ é um biiln-· 

r- . 

co_estatal, no entanto, é quem financia a pro
dução, o setor produtivo neste País. Os gran
des bancos privados não financiam a agricul
tura, quem o faz é o Banco do Brasil 

Sabemos ·que várias empresas estl!lo ina~ 
dimplentes junto ao Banco do Brasil- e não 
são cobrados esses débitos -, e qume no
meia o Presidente do Banco do Brasil é o 
Presidente da RepúbliCa. Se má administração 
existe no Banco, o culpado é o Poder Exe
cutivo. 

Faço este 'pronundamento, hoje, enquanto 
ainda se_ encontra sub judiceo problema e a 
reação do Poder Executivo contra O Poder Ju
diciário, que afronta o dispositivo constitucio
nal de harmonia e -respeito 'entre os três Po
deres. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que 
desejava proferir expressando urr1a posição in
transigénte em defesa -da dignidáde e da inde
pendência do Poder Judiciário. (Muito beml) 

(Durzmte o discurso do -sr.- Jamil l-Jad
dact o_ Sr. Louremberg .Nunes Racha, 
4~-seéretário, d~ixa a cadeira da presi
dência, que é ocuj:Mda pelo Sr. Pompeu 
de SouSil~ 39-Secretário.) 

Ó SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre.Senador Ruv 
Bacelar. 

S. Ex" não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Edi

soit Lobão. (Pausa) 
S. Ex' não está presente. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Leite 

Chaves. 

OSR.LEITECHAVES(PMDB-PRPro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, noticia o CorTeio Braziliense 
de hoje que o Banco do Brasil não mais recor
rerá da decisão do Tribunal Superior do Traba
lho que assegurou aos seus funcionários per
cepção de atualização de salários da ordem 
de 152,35%_ 

Não se sabe, Sr. Presidente, até que ponto , 
estava certo o PreSidente do Banco do Brasil 
quando se insurgiu contra essa decisão. Eis 
que S. EX" dissera que hf!veria de, no prazo, 
ingressar -com_ o recursO extraordinário para 
o Supremo Tribunal Federal. 

Essa decisão,. Sr. Presidente, ensejou, as
sim, manifestaÇOes dos mais diversos setoTeS, 
inclusive no ·que diz respeito à determinação 
constitucional que estabelece o respeito de 
um Poder a outro Poder. 

Veja V. EJcf que manchetes essa decisão en
sejou: 

_ .. BB terá prejuízos com decisão do 
TSr': .. aumento tumultua economia, diz 
Sarney';; ''Samey prOíbe aumento de' 
152% aci BB"; "Samey vai ao Supremo 
contra 152% do BB"; "Saulo Ramos justi
fica a decisão"; "Pazzianotto: TST man
terá a dec_iªão sobre_reajuste do BB"; ,"Re-

- lator surpreso com veto de Samey"; 
"Mailson prevê demissões no Banco do 
Brasil"; "TST admite que exagerou au
m~nto _para ~s:·: 'TST admite recurso 

contra 152% do BB"; "Lei impede a de
missão de funcfonários do BB"; "efeito 
BB preocupa Presidente do Tribunal"; 
"Para Presidente do TST, decisão dos Mi
nistros foi exagerada"; "Lei eleitoral impe~ 
de demissões no _BB~';_ "Prates teme des- -
controle"; "Tribunal se excedeu, diz Presi
d_ente do TST"; "Crise do BB preocupa 

-Governo"; "Burocracia sem controle"; 
"BB entra boje com ·o recurso no TST'. 
Isso do dia 27 de setembro. "BB vai leiloa( 
dívida de caloteiros"; "BB cortará número 
de cargos_ comissionados"; "Banco do 
Brasil adota medidas severas para conter 
os gastos;" -

"Questão de identidade"; "para Pazzia
noto, repercussão sobre o dissídio do BB 
não tem lógica". 

Sr. Presidente, tenho aqui o acordão profe
rido pelo Tribunal Superior do Trabalho no 
Dissíàio -coietivo'n'? 38í892,-cuja ementa é a 
seguinte: 

"1. Sociedade de Economia Mista
Atuação em âmbito nacional e quadro 
nacional de cargos e qe salários. Repre
sentação dos empregados pela Confede
ração Nacional da categoria profis_sional 
e competência originária do Tribun"al Su-
perior do Trabalho. , _ 

2. Reajuste Salarial. Principio de IITe-
dutibilidãde - o salário é corrigido na 
data-base, rhediante a aplicação do índice 
oficial - lPC, deduzidos todos os adia
mentos, (antecipações_), espontâleos ou 
compulsórios, excepcionadas as hipóte
ses da Instrução Normativa n~ 1, indso 
12, letras a e e .. 

3. Aumento SalariaL Produtividade----: 
confirmação do aumento concedido es
pontaneamente pelo Empregador." 

O acórdão é alentado, tem 71 páginas e 
não houve ângulo da questão que não fosse 
examinado. O acordão, aproveitando já uma 
decisão irrecOrrivel anterior, deddiu que a _ 
Cciií.tec é 6 órgãO""quàlificado para representar 
os bancários no dissídio. Entende-se: Cóntec
é ConfederaçãO Nacional dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito. Se a coritJ)etência 
ficasse assegurada aos sincllcatos, difícil, se
não impossível, seria o julgamento do-dissídia. 
Quantos sindicatos de bancários há? Então, 
haveria um tumulto_ de justiça. Ora, se o órgão 
maior é composto dos sindicatos, porque não 
uma representação, já que o Banco do Brasil 
é uma instituição nacional e pratica uma esca
la salarial uniforme para todo o País. · 

O Banco, a certa altura da defesa, diz: 

"Quanto ao método, o Banco do Brasil 
formula ampla e detalhada contestação, 
sustentanc;to, todavia. no que concerne à 
questão salarial, ser de 91,37% o total 

_máximo suportável pelo Banco, conside
rada a aplicação cumulativa das seguin
tes parcelas: Lei Salaiial n• 7.788, 35,82%; 
reposição salarial ONPC/janeiro 89), 
35,48%; produtividade, 40%_ •• 
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Então, o Banco não aduziu re9ras e razões 
jUrídicas. O Banco disse que não podia aten· 
der à pretensão naquele quantum. Ele não 

'negou a validade da aplicação dos índices en
contrados pelo Triburial Superior do Trabalho, 
ele disse que iria à falência se tiveSse que efe
tuar pagamentos naquele nível de 153,45%. 

Ora, quando uma empresa está em .situação 
falimentar ou quando o pagamento dos seus 
funcionários pode levá-la a uma situação de 
concordata ou de falência, o que pode ela 
fazer, de acordo com a lei? Demitir fundo
nários. 

Hoje não há demlssão branca, a demissão 
tem que ser motivada, e uma das causas da 
motivação é a comprovação empresarial de 
situação de dificuldade. o banco, se, realmên
te, estivesse em situação de dificu1dade, pode
ria demitir os fundonários ou g-rande parte 
deles, dando forma essa juStificação. Entre
tanto, não procedeu dessa forma e, sobretudo, 
diante de um fato claro: o repto da própria 
organizaçã-o- dos funcionários do Banco que 
se dispunha a reexaminar a questão, desde 
que o Banc-o abri5s:e o seu balanço. 

Sr. Presidente, o Ban_co do Brasil fez todo 
esse alarde. Não, o Banco, a sua Presidência, 
levando, inclusive. o Presidente da República 
a fazer uma declaração, pelos jornais, que,a 
ser verdadeira, o deixaria até em sitUação de 
dificuldade quanto à preservação do mandato. 
Sua Excelência teria incidido em crime deres
ponsabilidade·. Haja vista que o ponto maior 
da Constituição de todos os países democrá
ticos é o respeito pela hierarquia, pela posição 
dos outros Poderes. 

Sr. Presidente, eu poucas vezes vi, do TST, 
um relatório tão amplo, tão minuncioso, ainda 
que a matéria não fosse de substância jurídica 
Mas o próprio tribunal exauriu tudo, num es
forço· de formar, inclusive, posição para deci
sões futuras. Contra esse acórdão, eu vejo 
aqui, inclusive, declaraÇões do Ministro da Jus
tiça, o ilustre Ministro Saulo Ramos, homem 
de indiscutível culturajuridica em que ele tece 
érrucas veementes, ao próprio Relator, dizendo 
que S. EX' é um jejuno em Direito, tem parcos 
cconhedmentos~ não sabe redigir e que ó 
acórdão é um amontoado de asneiras. 

Sr. Presidente, não quero pedir a transcrição 
nos Anais, para não avolumar demais o nosso 
Dián'p Oficial é um documento púbUco que 
está ao alcance de todos, e eu não preciso 
pedir a sua transcrição. 

O acordão Se esmera em minúnciaS corr_e. 
~mente postas; os seus comemorativos são 
muito bem colocados. Todos os anteceden
tes, de fato, foram examinados, para, _no final, 
S. EX- apenas colocar ao seu Relator uma 
equação, que consiste na aplicação do IPC, 
que é o seguinte: 1.084 que é o índice, sobre 
o salário-base, no dia 1 ~de setembro de 1988. 
O percentual encontrado é o que aplicou. 

Ora; nãO quer isso dizer que não sejam res
salvados os adiantamentos feltos. Houve 
adiantamentos, e eles serão excluídos desse 
valor. Digamos, se não tivesse havido durante 
o ano aumento algum, evidentemente ocor
reria a aplicação total do índice. Mas já houve 
acentuadas concessões neste s_entido. Então, 

creio que não chega a percentual expressívo 
a· diferença a ser posta. 

DuaS questões, Sr. Presidente, a serem colo
cadas no caso: o desrespeito ao T nbunal Su
perior do Trabalho e ao seu ilustre Relator. 

Veja V. Ext que alguém pode atacar as deciM 
sões do Congresso ou d_a Oimãra, somos Ca
sas políticas, nós nos dissolvemos, somos a 
sociedade que se reúne. Então, ao final de 
cada Legislatura mudam os Senadores e mu
dam os DEiputados. É uma Casa política e 
ela poâe ser atacada, mesmO porque as nos
sas decisões ilão são passiveis de recursos 
ou de alterações, a não ser por nós mesmos. 
Mas os Tribunais são passíveis de terem os 
seus julgados alterados, inclusive por eles pró
prios. 

O St. Gotnes Carvalho - Permite-me-
V. Ex" u!TI aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Com todo o 
prazer concedo o aparte aó nobre Senador 
Gomes Ca!Valho. 

O Sr. Gomes Carvalho - Cumpri
mentO V_ Ex• por trazer este assunto à Casa. 
Gosfaria de falar um pouco do Banco do Bra~ 
sll, que V. Ex!' cadnhosamente chama de BB, 
por certo ·como egresso dessa magnífica insti~ 
tulç!o de crédito. E eu, não só como Senador, 
e prilicipalmente como empresário, fico cons
ternado quando vejo nos jornais, não só os 
que V. Ex!' acabou de ler aqui, mas de todo 
o País, quando se coloca uma instituição co
mo_o Banco do Brasil sob julgamento, como 
se isso _fosse assunto ao mero acaso. 
__ O problema do Banco do Brasil não é fun

cional. O problema do Banco do Brasil é muito 
mais sério. É uma instituição de çrédito, das 
mars- ·conceituadas, que magníficos serviços 
tem presta~o à Naç!~ e_m todos os segmen
tos, e, por_que não dizer, principalmente na 
área agrícola. O Bé;lnco do Brasil, nos últimos 
anos, sofreu um esvaziamento, isto slm, esva
ziamento esse ocasionado pela nova pol1tica 
monetária CJl!_e se implantou no País. Eu, como 
brasileiro, cOmo empresário e, agora, como 
senador da República, lamento profundamen
te sejam colocados assuntos desta instituiçáo, 
da mais alta relevância, da forma como vêm 
sendo tratados. O corpo funcional do Banco 
do Brasil, com relação às instituições do Go
verno, é, setn dúvida, um dos exemplos da 
NaçãQ. L~mbroMme bem, quando o ex-Minis
tro Karlos Rischbieter assumiu o Ministério_da 
Fazenda, e posteriormente a Direção do Ban
co do Brasil, S. EX promoveu uma reclassi
ficação de cargos do corpo funcional, porque 
no período d.iscridol'}ário, no período da revo
lução, _o corpo funcional do Banco do Brasil 
teve um grande achatamento._ V. Ex' há de 
indagar por que estou levantando esta questão 

_aqui. Porque acompanho de perto esse pro
blema não SÓ na-condição de e"mpresário CO• 
mo na de agricultor, que sempre teve lides 
muito próximas ao Banco. Por isso, cumpri
mento V. Ex~ por trazer a debate nesta Casa 
assunto-da maior importância. Uma institui
ção, seja ela privada ou pública, não pode 
perder de vista o seu corpo funcional. Pare
ce-me que- no caso é o que está em questão. 

O SR. LEITE cHAvEs -Agradeço a V. 
Ex", Senador Gomes-Carvalho, a sua interVen.:
ção, porque é ifisuSpeita. V. ~.é um empre
sário, talvez nem re~orra ao Banco do Brasil 
ou, se o faz, o é de forma regular e normal. 
V. Ex" mostra conhecimento cabal sobre a ·ca
sa, e sabe que o Banco, em grande parte, 
repousa na qualificação dos_ seus funcionários. 

Sr. Presidente, v:eja V. Ex" como o próp-rio 
Congresso não pode deixar de aprovar uma 
decisão dessa, é uma matemática de aplica
ção de índices. 

Recentemente, a Câmara dos Deputados, 
pela Comissão de Trabalho, divulgou o "ABC 
da Política Salarial e Salário Mínimo", expli
cando, a tlfvel de trabalhadores, a incidência 
da Lei n" 7.788. E, mais do que isso, trazendo 
tabela de critérios e aplicação de percentuais, 
como mostro aqui. E_ o Trtbunal, por sinal, 
disso não se afastou. E fazer todO esse alarde, 
Sr. Presidente. Então, temos que admitir que 
há outras inten~s nisso. 

O Banco, como V. Ex" sabe, é- wlla Casa~ 
muito séria, um grande património, e ele não 
se abalaria com essa decisão ou em razão 
dela. Mas o Presidente do Banco levou o Se
nhor Presidente da República a dizer_ que_ ele 
não faria o pagamento, que era injusto, fizeram 
este alarde, e agora ele diz - está no Correio 
Braziliense- que não vai recorrer, e que acei
tou a decisão. E como palin6dia, diz que vai, 
entretanto, fazer umas supressões, da seguinte 
forma: acabar com a hora-extra; transferir a 
data de pagamento para o último dia útH do 
mês- como se isso alterasse alguma coisa 
-; transferir o pagamento da última parcela 
do 139 de 20 de novembro para 11 de dezem
bro; e proibir as operações de apartes adicio-
nais de capital e subsidiárias do Banco. -

Sr. Presidente, a Gazeta Mercantil, que tenho 
em mãos, ·e que é de 25 de setembro, diz 
que no Banco do Brasil, Os salários são" os 
seguintes: 

"Com o reajuste conquistado na sema~ 
_ na passada, o salário inicial ficará situado 

em NCz$ 2.487,04" ísso para o salário 
intdal - ·~e o mais alto, a nível de direto~ 
ria, NCz$ 7.735,62." · · 

As comissões, que são poucas, é que avul
tam e elevam esses salários. Um funcionário 
nosso, para exercer uma comissão, tem de 
ser funcionário qualificado e experiente. E se 
a comissão não for boa, pode ser convidado 
para outro banco, um banco concorrente. Mas 
os comissionados são poucos na massa de 
quadros efetivos. 

Veja V. Ex• são esses os salários. E posso 
dizer isso, Ex:, porque sou do Barlco, embora 
aposentado. isso é insuspeito, porque não per
cebo mais pelo Banco. Não tenho com o Ban
co qualquer vinculação, a não ser de ordem 
sentimental, com a Casa a que servi durante 
30 anos como funCionádo e advogado. -

Telefonei agora para Loridrina e posso mos
trar o quanto ganho. Trabalhei trinta e tantos 
anos no Banco, nunca perdi uma causa nem 
um prazo. Foi uma luta de vida e morte. Che
guei à última letra. Para se chegar, como advo
gado, à última letra do Banco é preciso um 
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esforço muito grande. Aqui está o meu salário, 
Sr. Presidente. O nleü líqUido, pois não tenho 
outras consignações a não ser o [mposto de 
Renda, foi de NCz$ 5.487, 72. -Dedução do Im
posto de Renda na fonte: NCz$ 1389,96. I:: 
este o meu salário de todo o mês. Não é mais 
do que isto. 

fnclusive este mês está avultado, porque pu
seram um adiantamento do 139 salário de 
NCz$ 982,00, t: isso que ganho como advo
gado da última letra do Banco. E todo o advo
gado do Banco; mesmo qualquer funcionário 
da última letra, ganha este salário. Há uns que 
podem ganhar mais, por causa de urna co
missão. 

O Ministro da Fazenda dedarou recente
mente que irá ganhar NCz_$ -25:000,00 .e que 
ele não aceita esse salário. S. Ex' é um funcio
nário do Banco do Brasil S. EX"' está no Minis
tério da Fazenda. Seria razoável que ele não 
onerasse a Casa e fizesse a opção pelos venci
mentos de Ministro" da Fazenda. Se S. Ex' tem 
interesse e mostra tanto amor pelo Banco do 
Brasil, per que não renunda a esse salário 
que considera tão alto? S. EX', inclusive, exage
rou, considerou o salário atual dele e colocou 
esse percentual, não sabe que já foram feitos 
adiantamentos por conta. S. Ex' nem sabe 
quanto ganha. Esse Ministro da Fazenda, Sr. 
Presidente. já tive oportunidade até de sobre 
ele me pronunciar aqui. Pedi a V. EX" - e 
foi deferido na Mesa- que aquelas suas acu
sações feitas do exterior contra o Congresso 
Nacional fossem _encaminhadas ao Procura
dor-Geral da República, para que ele fosse 
processado. S. Ex" acusou, violentou, ultrajou 
o COngresso Nacional. O Sr. Maílson da Nó
brega é meu conterrâneo, é da Paraíba, nunca 
o conhed.. Conheço-o através das irúorma
ções dos Colegas. Teve um passado muito 
ruim, é wn homem de curta inteligência, tem 
dela as qualidades subalternas, a manha, a 
esperteza, a malícia, a servicilidade intencional; 
não a inteligência superior. Nunca conseguiu 
exercer cargode expressão no Banco do Bra
sil, porque não tinha qualificações, condições 
par?! competir. Ele começou realmente acres
cer quando passou a usar outra habilidade, 
que para muitos pode ser qualidade - não 
sei se para nós, nem para V. Exi". Ele é um 
homem que sabe bajular, é um grande bajula
dor. V. EJct5 sabem que pOdem até fugir -de 
um inimigO, até de uma emboscada, mas nin
guém foge dos bajuladores. Eles são terrívei~! 
Sabem fa2:ei -cOm efiCiência um serviço -de 
subaltemidade que se toma dependência a 
quem servem. Ele começou a crescer quando 
passou a carregar a pasta do St. Camillo Cala
zans, hoje candidatO a: Vie-PreSidente da Repú
blica, homem que honrou o Banco do Brasil 
e foi um dos grandes funcionários nossos. 

ESse Sr. Maílson da Nóbrega tem outra qua
lidade singular: quando passa a ver a possibi
lidade de servir com mais vantagem a outrem, 
volta-se contra ele, apegando-se ao novo, com 
redobrada servidão. Tomou-se inimigo até de 
Camillo Calazans, um conterrâneo da Região; 
que o protegeu. 

Ele chegou ao Ministério como furicionário 
naquelas circunstâncias conhecidas e assu-

mindo _suas_ funções provisoriamente. toman
do-se Ministro da Fazenda. Ficou tão forte que 
nem o Presidente José Sameyconseguiu afas
tá-lo do Ministério, O Presidente Jo.sé Samey 
substituiu diversos ' 'stros, mas não conse
guiu afastar o Sr. M ... ..son da Nóbrega. V. Ex"' 
são testemunhas de que, quando se anunciou 
a saída do Maílson da Nóbrega, houve notícias 
gerais no País - e eu denunciei o fato nesta 
Casa- de que os bancos intemacioriais, cre
dores, amea_çarãin que,-se Q_ tirassem, esta
riam encerradas_ as discussões a respeito da 
dívida. E o Presidente_José--Samey teve que 
mãntê-lo. 

ffiysses- Guimaiães disse, certa- vez, que O 
MiniStro da Fazenda pleiteia é um cargo no 
Banco Mundial. Todos têm conciênda de que 
ele está lutando para ser Presidente do aiDco 
Mundial. 

Logo, o Brasil já não serve ele fala a lingua
gem internacional num inglês muito ruim. S. 
Ex' é ·muito limitado, porém aprendeu os mo
dos, os manei(ismos daqueles que deseja to
rnar por futuros patrões. 

E para se Vingar da antiga Casa, onde por 
méritOS rii.mca cresceu cocloc-ou um seu ins
trumento de Vingança ali dentro, que é o máis 
terrível dos inimigos da -casa e dos funcio
nários, o atiiaJ.l'i'esiáEmte:- Esse Presidente tem 
ódio" do fúi1Cl0nalismo, ·ele tem posições sin
Qulares. 

Recentemente, convocamos S. Ex'- ao Con
-gresso Nacional. Fizemos, então, algumas 
perguntas a S. E'x- Eu dizia que o Banco estava 
em perigo, porque veflde qualidade e vive 

da qua~dade dos seus serviços. E"" que existem 
quarenta mil claros no Banco do Brasil e para 
préenthê-lo São necessários concursos, e S. 
EXI' não os tem feito. Alegou que não os faz 
porque a Constituição liberou os_ concursos 
quanto a idade, Isto é,- pessoas.de qualquer 
idade pOderiam fazer Os concursos. Este argu
mento do Presidente do Banco do Brasil não 
é verdadeiro, porque a lei não foi regulamen
tada. Recentemente a Caixa EOOhômiCa Fede
ral fez concurso e, como não há reguJamen
~ção~ usou os seus próprios critérios. Sur
preendeu-me mais ainda porque S. EX' me 
disse, antes, num enContro informal, que não 
faria concurso porque ia modernizar o Banco 
atrãvés de computação. Mas por mais que 
uma Cã&fse- êófuplitadorize e se modernize, 
ela nãg pode prescindir da presença humana. 

Perg1.,1nt_ei a S. ~ coffio, a Constituição, 
ousara paralisar _no melo a construção-de uma 
creche para os filhos das nossas funcionárias 
que estava sendo feita em BraSília, num terre
I1õ doado ao Banco do Brasil, a qual serviria 
de modelo parà outras empresas. S. Exl' disse
me que a obra era suntuosa e que não. havia 
dinheiro para isso. Indaguei:como não há di
'nheiro para isso se, recentemente, V. E.l(- doou 
6 milhões e soo- inii cruzados para Escola 
Superior de ·auerra? s:- Ei' rlão respondeu. 

Agora, disse que; entre outras coisas, vai 
reduzir o aeervo, os 5% de contribuição para 
essa in_stituiçãg-que é a Fundação do Banco 

- do BraSil, fe"ita com base em deduções no 
Imposto de Renda. 

Além do mais, esse homem é de um passa
do estranho" e difícil. E no Banco do Brasil, 
que é uma Casa extrema_~ent~ rigorosa. Sr. 
Presidente, não sei como S. Ex"- cOntinua a 
ser Presidente._ Estranho _que·:s~ EX' decid8, 
nutn diã-, entrãr com recurSos C.ontra a deciSãO 
do TST e, no dia seguinte, reflua dessa posi
ção. No_Banco do Brasil, qualquer funcionário, 
por exemplo, se chegar alcoolizado,_ é_ demi
tido: se não puder ser demitido não terá acessO 
a quã1quer posto cómis.Síonãdo. É uma das 
Casas mais rigorosas que já vi na minba Vida-. 

Eu, mesmo com constrangimento, na mi
nha função de advogado e em cumprimento 
a determinações superiores era obrigado a in
gressar com inquérito para apuração de falta 
grave, contra gerentes, pais de família homens 
com vinte anos de casa. Era chocante fazer 
aquilo, mas via que não podíamos transigir; 
tinhamos que proceder daquela forma, por
que no dia em que _o Banco transgddir com 
a moral e _a dignidade, ele nãà subsistirá._ 

Po[s esse Presidente, sem qualificação, é 
um inimigo da Casa; -ele está lá ccimo um 
instrumento do Maílson para destruir o Banco. 

Enquanto isso, Sr. Presidente, enquanto ele 
se mostra falsamente zeloso para com os inte
resses do Banco em suas 4ec:larações, faz 
concessões desta natureza, condenáveis: 

"BB Socorre a Mendes Júfíior - Ouçam 
essa noticia: 

"Por -influência no Governo Federal-e 
na direção dO BB a· Constn.itora-Mendes 
Júnior S.A. irá obter uni financiamentO 
do Banco no valor de ps$ 313 milhões, 
com até 12 anos de prazo e carência de 
5 anos, em operação que deveria ser mui
to qLié-stionada. O dinheiro seMrá para 
Mendes Júnior repassar aos seus bancos 
credores." 

Então, Sr. Presidente, isso o Presiderite do 
Banco do Brasil atual Sr. Mário Berard;_ é capaz 
de-fazer. -

Ele não é do Banco, ele não tinha nem 
qualificação para ser nosso funcionário. Ê hO:. 
mem esquisito. Esconde-se atrás de unS ócu
los escuros. Ele é o instrumento do- Maílson 
para uma vingança passada. 

O c.aso do Maílson é um caso até freudiano. 
É um caso semelhante ão da'queleS filhos qUe 
não são amados pelas mães e que por não 
o serem depois que se tornam adosleCentes 
procuram conquistar todas as mulheres para 
depois abandoná-las com0 forma decru.el vín
gança. Nos postos superiores foi este.ó proce
diemento do Ministro, em relação à antiga Ca
sa. 

tião estranhem V. EX esse procedirrlento. 
FiZ aqui declaração sàbre aquele caso do Naji 
Nahas. Quando todos ,suponham que ele fos
,se _ _um grande in_vestidor internacional, dizi~ 
que ele era um escroque, internacionalmente 
conhecid~o e que ele ia assaltar o País, e o 
fez nas Bolsas de Valores. Hoje ele esta fora
gido, com prisão decretada. Disse mais, que 
ele ~rquitetou uma grande trama objetivando 
a proveitos criminosos: colocou na Presidên
cia do Conselho do Banco Sogeral, do qual 
era sócio majoritário. 
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O Sr. Elmo Camões, Presjàente, do Banco 
do CentraL e nós denunciamos este homem 
como seu instrumento, e vejam V. EX"' como 
ele saiu do Banco Central. Dissemos mais, 
que usou até um conheddo jurista, Sr. Arnold 
Wald para ser Presidente da Bolsa de valores. 

Ele se valeu desses homens para os seus 
golpes. Wald era seu advogado, hoje denun
ciado. 

Desta forma, Sr. Presidente, faço estas de-
núncias com absoluta tranqüilidade, e que não 
veja o Senado qualquer exagero neste meu 
pronunciamento. O Banco sabe disso. Se. to
dos nós políticos nos expomos, àS vezes, a 
injustiças, a acusações caluniosas. por que po
demos n6s fugir ao dever de diter verdades 
contra funcionários subalternos, que não ten
do responsabilidade perante o povo procedem 
das formas mais temerárias possíveis. usando, 
inclusive, desculpas de que estão defendendo 
um aJgarismo? 

Sr. Presidente, creio que o próprio Presi
dente da República, homem que conviveu co
nosco nesta Casa conheço-o- bem e honra 
esta Casa, foi levado pelo Ministro da Fazenda 
e peJo Presidente do Banco do Brasil a fazer 
aquela exprobração. Sua Execelência é refle
xivo e os fatos o mostram. Então, ele foi levado 
a Isso por informações incorretas. 

Como é que um Presidente do Banco do 
Brasil diz nwn dia que vai recorrer da decisão 
porque é injusta e que a Casa irá falir se pagar 
o referido aumento e no dia seguinte resolve 
não mais recorrer e fazer o pagamento, colco
c:ando o Banco numa celeuma dessa natu
reza? 

Outra coisa, Sr. Presidente. Quero fazer a 
defesa do Tribunal Superior do Trabalho. 

Os Ministros do Tribunal Superior do Traba
lho, são examinados pelo Senado e hoje, por 
força da nova Constituição, em audiêncías pú
blicas. Eu mesmo soa um dos examinadores, 
examino tudo, inclusive a sua vida particular. 
Eles são examinados em audiências públicas 
não somente quanto à sua competência técni
ca, jurídica, mas também quanto à sua condi
ção moral. Tanto é que sempre pergunto ao 
auditório presente "Alguém tem alguma dúvi
da sobre a moral deste homem?" 

Mas, Sr. Presidente, o Presidente do Banco 
Brasil não é examínado pelo Senado. O é ago
ra o do Banco do Central, em razão -·da nova 
Constituição. Há todavia, um projeto para que 
seja também o do Banco· do Brasil e respec-
tivos diretores. -

Tenho certeza de que esse Presidente do 
Banco do Brasil jamais seria aprovado pelo 
Sehado e ele também sabendo do seu passa
do e seu comportamento, jamais se sujeitaria 
.a vir aqui numa indicação para: ter a sua vida 
apreciada. 

Então entre os homens que são examina
dos por esta Casa, que tomam-decisões funda
mentadas, públicas, com base no Direito, es
sas acusações suspeitas, têm de ficar com 
o Tribunal. 

Não podemos também Sr. Presi~ente~ j_a
mais permitir que acusações do -Executivo 
ou de quaJquer 6rgiio se dirijam contra as 
decisões judiciais. Os Tribuanls podem até er-

-tar;não há homem que profira sentença per
feita. Os próprios Tribunais erram e, poi isso, 
não se pejam em revisar as suas :retenças. 

Quantas veZes uma sentença de primeira 
instância é revisada pelo Tribunal e, depois, 
pela Corte Superior? Por isto é que há instân
cias. Ninguém faz justiça perfeita, é certo. E 
a luta da justiça não é alcança-l_a efetivamente. 
A luta dos Tribunais não é fazer justiça, porque 
este é um ideal tmpossível, inatingível. E trazer 
paz para determinada sociedade em determi
nado _instante: E a paz aqui não vem sob forma 
-aEqiJstiça; vem sob forma matemátir.:a. É a 
aplicação de critérios, fórrri.ulas matemáticas. 

O Ministro não fez outra coisa aqui senão 
aplicar o índice do IPC corresPondente ao mês 
de setembro de 1988. E S~ ~ e o próprio 
Tribunal até se esmeraram. Examinaram to
daS as outras claúsulas de forma clara e minu
ciosa. De maneira que me surpreendi com 
O Ministro Saulo Ramos, quando, desprimcro
samente, fez apreda~ões sobre esse_ acór~~-

Creio, hoje, que S. Ex- não chegou a lê-lo. 
Aqui está o acórdão à disposição desta nesta 
Casa. 

E se _não peço a transcrição, é para que 
rtãÔ fique volumoso_ demais, corno eu disse, 
para os-nossos Anais. Oeio poucas vezes um 
acórdão sobre matéria técnica foi dado com 
tanta exat,lst:a,o, com_ tanta cautela e com tanta 
caPacidade de convencimento. 

São estas, Sr. Presidente, aS- minhas pala
vras a respeito de assunto tão tumultuado na 
imprensa, mas que não foi em razão, do acór
dão porque quem deu aquelas declarações 
o fez, talvez. em razão de_ outros interesses 
de difícil confiSsão. 

Erã o que eu tinha, para tarde de hoje, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- CõfiCedo a palavra ao n-obre Senador Afon
so Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (CE Pronun· 
da o Se!;fUinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil 
está com uma população estimada em 140 
milhões_ de habitantes. Considerando a taxa 
de crescimento demográfico, o produto inter
no bruto e os índices de desenvolvimento in· 
dustrial, basicame:nte estes, o país necessita 
investir, a cada ano, em torno de 7 bilhões 
de dólares no setor elétrico, para atender a 
um crescimento, conservador, de .5% ao ano 
da demanda por energia elétrica. 

Cada criança que nasce, cada empresa que 
é criada, a cada aumento de produção indus
trial, a cada cidade que se amplia, a cada apa
relho eletro-eletrônico que e-vendido aumenta 
a demanda por energia elétrica. 

Mas o Brasil vive, com certeza, a pior crise 
econômico-fmanceira de toda a sua história. 
Aí estão os registras, êiue comprovam--isto. 
O Governo, envolvido numa dívida externa 
sem precedentes e numa dívida intema tam
bém representativa.e angustiante, não dispõe 
de recursos para atender aos investimentos 
necessários no setor elétrico, repito, de cerca 

-de 7 biJhões de dólares anuais, até o ano 201 O. 

Mas o País não pode conviver sem esses 
investimentos, porque a energia elétrica é um 
bem com o qual o homem moderno não pode 
deixar de conviver, Primeiro, por ser energia 
elétrica o fantástico elemento que move o 
mundo, tanto ou mais do que o petróleo, s.e
gundo, porque a energia- elétrlca gera calor 
e produz frio, move máquinas, leva o homem 
para cima e para baixo, ilumina caminhos, 
põe para funcionar aparelhos com os quais 
a dona-de-casa enriquece o seu dia-a-dia, faci
litando-lhe a vida; é a energia elétrlca que man
tém em funcionamento computadores - es
se equipamento maravilhoso que deu impuls-o 
extraordinário ao homem. É _a energia elétrfca 
que abaStece equipamentos médicos e hospi
tais, proporcionando tratamentos antes inexis
tentes e salvando vidas. Se fosse~rdar todos 
os beneficias que a energia elétrica propor
ciona aO homem atual, levaria horas. Um, po
rém, faço questão de registrar, ainda: é a en~r
gia elétrlca que move os equipamentos de 
irrigação, colocando ao akance do homem 
do campo a mais modema técnica agrícola, 
que lhe permite obter duas e até três safras 
anuais de produtos aJimentfdos. E a fome es-
preita... . 

Não há qualquer dúvida de que preosamos 
continuar investindo, sistematicamente, na 
ampliação do_ parque gerador elétrico brasi
leiro, s-ob pena de termos racionamento de 
energia elétrlca, dentro de poucos anos. Custe 
o que custar, o Brasil precisa de energia, póis 
a energia mais cara é aquela que não se tem. 

.Mas há um fato fiSico, concreto, inarredável: 
o Governo nãÓ _dispõe, sozinho, de recursos 
suficientes para ãrcar com tal investime~to em 
sua totalidade._ POr esta razão, ao assumir o 
Ministério das Minas e Eneigia, o meu conter
râneo, homem sério e competente que é Vi
cente Cavalcante Fia1ho, vislumbrou a inadiá
vel e imperiosa necessidade de abrir o setor 
eJétrico aos investimentos da iniciativa privada. 
E deu ênfase a essa política 

No dia 1 O de fevereiro, pOucos dias após 
ser nomeado Ministro das Minas e Energia, 
Vicente Fialho reuniu-se com repres_entantes 
de 108 empresas-privadas que se cadastraram 
no Departamento Nadonal de Águas e Ener
gia Elétrica- DNAEE para trata:r do aumento 
da participação da iniciativa privada no setor 
eJétrico nacional, sem embargo das normas 
estabelecidas pela Constituição Federal, que 
mantém o monopólio da qmcessão nas mãos 
do Governo Federal. 

Os estudoS realizados no âmbitO dO Minis
tério das Minas e Energia, da Comissão Nacio
nal de Energia e da Eletrobrás, empresa Hol
díngdo sistema elétrico nacional, indicam que 
cerca de trinta por cento dos Investimentos 
anuais necessários ao s_etor elétrico podem 
ser assumidos pela iniciativa privada 

Nas sucessivas reuniões com empresários 
privados de diversos portes, esse percentual 
de 30% ficou sendo considerado uma real 
possibiUdac;le. A iniciativa Privada está capita
lizada, aplicando a m~jor parte de seus recur
sos em investimentos financeiros que, sabe
niõ$ todos, não produzem, necessariamente, 
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riqueza. Os empresários privados, conscientes 
de que a riqueza substantiva está nos bens 
que são produzidos, diSpõe-se a investir maci
çamente na ~onstrução de Usinas de Geração 
de Energia Elétrlc:a. São_US$ 112 milhões de 
investimentos na Caderneta de Poupança, que 
podem ser canalizados para o setor elétrico, 
em parte. 

Há três modalidades de participação do se
tor privado no setor elétrlco: como -autopro
dutor, como produtor independente em em
presas próprias de geração elétrica e como 
acionista de empresa estatais do setor. 

Sob a forma de autoprodutor, isto ê, o em
presário forte consumidor de energia elétrica 
aplica seus recurso na construção e se respon
sabiliza pela geração de energia elétrica em 
sistemas isolados, que lhe abastecem sua in
dústria plenamente, livrando-o do s~tor estatal 
e garantindo-lhe o não-pagamento das tarifas 
de energia elêtrica, que sobem - e têm que 
subir - conforme a inflação e sempre um 
pouco mais, para dar folga ao Governo parã 
atender a novos investimentos. 

Nesta modali~ade existem-muitos empre
sários brasileiros que adotam a autoprodução. 
Entre os mais expressivos, menciono a Klabin, 
no Paraná, que supre suas indústrias de produ
ção de papel, em parte, com energia gerada 
em usinas próprias. .Outro empresário que 
·adota tal uso ê Antônio Eimírio de Moraes, 
;principalmente na Sua empresa Companhia 
·Brasileira de Alumínio -. CBA. Há outros, em . 
.menor porte. Todos, porém assim corno em
presários de grande porte como Olacyr de 
Moraes, estão desejosos de continu?r inves
tindo no s~ma de autoprodução de energia 
elétrica ~para eles, extremamente vantajoso. 
Além de liberar suas indústrias do risco das 
greves, que se tornam freqüentes e preocu
pantes no setor elêtrlco, como temos tido 
oportunJdade de ler na imprensa, diariamente. 

Sob a modalidade de produtor indepenCten
temente, o empresário capitalizado constrói 
e opera usinas e fornece a energia ao sistema 
de distribuição existente, na_ capilaridade de 
empresa estaduais em todo o País. 

Sob a forrria de investidor, comprando 
ações e debêntures de empresas estatais do 
setor elétrico, tomando-se adonistas do siste
ma produtivo. 

Etn -todas as três modalidades. os empre
sários desejam ter certas garantias, que são 
absolutamente justificáveis. Queni há de in
vestir seus recurso num negócio que não seja 
garantido? Os _empresáriOs- não- são aventu
reiros, embora desejem contrib.uir decisiva
mente para o desenvolvimento do P~s. 

Já existe autorização do~Excelentí$simo Se
nhor Presidente da República para a outorga 
de concessão de geração de energia elétrica 
em regiões servidas por sistemas isolados. es
pecialmente da Amazônia e do Centro-Oeste. 
O DNAEE acredita que poderá adi danar 100 
mil Quilowatts à capacidade instalada em sis
temas isolados, o que poderá significar econo
mia anual da ordel)l de US$ 30 milhões. 

·Para que isto seja viável, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é necessário haver garantias míni
mas, tais como a ampliação do prazo da con-

cessão (atualmente de 30 anos); a revisão na 
remuneração das conces_slonárias de energia 
elétrica (atualmente de 10% no mínimo e de 
12% no máximo, mas que se_ situa, na verdade, 
em tomo de 8%, porque as téJrifas fora avilta
das pelos condutores ou maus condutores da 
economia do País. 

-- O Sr. Ciomes Carvalho- Permite V. Ex' 
um_aparte? 

O SR. AFONSO SANCHO- Concedo 
o aparte a V. Ex" com muito prazer. 

O Sr. Gomes Carvalho - Cl.lmprimento 
o il~o~stre Senador por trazer este tema a plená
rio. Há não mais de 6 anos, comentava-Se 
sobre o desperdício da construçà;o da Usina 
de ltaipu. As autoridades da época diziam que 
teríamos energia elétrica com abundância. Sa
bemos agora que a realidade brasileira é outra, 
até porque o Brasil se transfon:no.u, de wna 
grande fcu:enda, em um País tambénl indus
trial e exportador. V. Ex' traz a debate ·tema 
da maior importância, o do produtor indepen
dente de eli.ergia. Agora mesmo, no nosSb 
Estado, sob a nossa responsabilidade, esta
mos fazendo um investimento de 338 milhões 
qe dólares numa nova fábrica de pap~l e celu
lose. O DNAEE já nos deu.'autoriza.ção para 
a construção de 3 miniusinas, ori'de' vamos 
produzir 100 Megawatts, o que· 'ecjuivalerá a 
40% da nossa necessidade. Por que estou ci
tando esse exemplo? POrque as coisas no Bra
sil evoluem num velocidade incrível e hoje já 
existem grupos de empresários interessados 
em produzir energia de forma indeperidêri.i'e, 
muito menos preocupados com o retoni.o 
dessse investiniento do que especial.otente .Pa
ra poder garantir, num futuro próximo'.que 
o seu investimento principaJ: a indüstria, possa 
continuar desenvolvêndô:.se. V. Ex• cita o 
ex:~mplo do Sr. Antôili,o Er"mírio de M.oraes. 
Hoje pela manhã, numa reunião no Gabinete 
do Ministro MaiJson da Nóbrega, uma desse$ 
reuniões para a qual estão sendo chamad06õ 
je foram os da indústria.. de base-, compared 
a essa reunião como horhem do setor de pape1 
e _celulose. Discuti exatame'nte este tema com 
o Dr. Antônio Ermírio de Moraes. Neste breve 
a~rte, cwnpfialénto V. Ex; e, mais dd que 
isso, coloco-me à sua disposição, alinhando'
_me com outros Senadores que estão d[spos
tos a enfr~ntar essa nova missão no Brasil, 
porque sabemos que o monopólio da energia 
traz, evidentemente, a, resistência de algumas 
empresas hidrelétricas, haja vista que, na se
mana passada, aprovamos, no plenário desta 

_Casa, o pagamento de roya/ties. Pelo projeto 
original, trabalhado naturalmente pelas com
panhias energéticas, o- dlnheiro saia carimba
do-·dessa compensação_ financeira para muni
clpios e Estados. Fui o Relator da maiéria e 
suprimi esse arti9o, exatamente por isso', para 
dar oportunidade a iniciativa privada .poder, 
rium desenvolvimento muito rápido.-p'rCXIuzir 
energia e, por que não dizer, trazer pára essas 
empresas privadas, adonariamente, de forma 
minoritária, as empresas energéticas de cada 
Estado. Por isso, parabenizo a V. Exi' e me 
coloco ao seu.ládo, além de Outros SenadOres; 
para tratar deste te~ ' · 

O SR. AFONSO SANCHO -Agradeço, 
nobre Senador Gomes Carvalho, o aparte, que 
vem realmente engrandecer e_ enrique<:er este 
meu pronunciamento. Estou ciente desses fa
tos. Se não nos alertarmqs para a situação 
energéti~, o Brasil vai enfrentar, no setor~ mui
tas dificuldades a partir do ano de 1989. 

Sr. Presidente, inserem-se_entre_as medidas 
necessárias à garantia do empresariado nacio
nal, para que participem como investidores 
do setor elétrico, o e$belecjmento de ~arifas 
que remunerem os investiment:Qs de aCQJ."go 
com a realidade económica do P~j!> e, de _gran
de importância, e para tal peço a atenção do 
Congress_o Nacional, a criação de instrumen
tos juódicos para o setor elétrico, que sobre
vivam à mudança de Governo. À Mudança 
de qualquer Governo. Senão, não há possibi
lidade de investimento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os depoi
mentos que tenho do Ministro Vicente Fialho, 
do SecretáriO-Geral do Ministério das /'1\inas 
e Energia, Antônio _Carlos Holtz~ dão c;gnJa de 
que o momento é muito oportuno para a defi
nição da correta participação da iniciativa no 
programa energético, por duas razões básicas: 
primeiro, há um consenso no setor ~ergético 
quanto à viabilidade dessa participação; o se
tor energético é_ muito ciOSÇl de suas responsa
bilidades e sempre reagiu a ingerências na 
sua área. Mas hoje estão todos~c_onscientes 
de que os recursos do setor Póbl_ico são escas
sos para atender a todas as J1ecessidades; e 
que a úniCa saídã. -ê essa participação comple
mentar, pela iniciativa privada. 

Em segundo lugar, porque o setor privado 
- incluindo-se construtoras, empresas de 
consulto ria e fábricas de equipamentos-está 
capitalizado, deseja participar em empreendi
mentos em todo o Território Nacional, onde 
se mo_strar conveniente e oportuna essa parti
cipação. Há um interesse generalizado ness_a 
participação, inclusive por partede concessio
nárias estaduais, sem que o Governo perca 
o controle do setor. 

Não vou descer a maiores detalhes de or
dem técnica, nem rrí~hcionar, estado por esta
do, as pontencialidades existentes. Apenas re
gistro, por exemplo, que São _Paulo já identi
ficou 100 áreas que poderão ser licitadas para 
a construção de pequenas Uslnas Hidrelétri
cas, as quais permitirão acrescentar 3 milhões 
de quilowatts ao setor energ.ético~ Isto repre
senta mais do que a Usina Luiz Gonzaga, Ex-1-
t.aparica, que gera 2 milhões e 500 mil quilo
watts, na Rio São Francisco. 

Importante registrar daqui desta tr!buna 
que, por iniciativa também do dinâmico .e 
competente Ministra Vicente Fialho, o DNAEE 
e o setor privado já concluíram o manual do. 
Autoprodutor, que serve de orie_ntação à inicia· 
tiva pri~da, com todas as informações sobre 
a Legislação em vigor, os procedimentos a 
serem adotados, a Legisfação a ser cumprida, 
os compromissos ~ serem assinados para a 
venda de energia excedente e até sobre os 
incentivos e linhas de fmanciamento djspo: 
nfvels. 

Esse manual, elaborado com a colaboração' 
da Eletrobrás, está sendo distribuído às indús-
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trias de todo o País pela Confeaeração Nade. 
nal da Indústria e pelas Federações Estaduais 
de Indústrias. Trata~se de documento que de
vemos conhecer e difundir. (Anexo). 

Por ser um fato histórico, registro também 
concorrência Pública realizada pelo Ministério 
das Minas e Energia, através do DNAEE. na 
qual saiu-se vencedora a construtorã. Gcies-
Cohabita, de Salvador, que construirá a partir 
de 15 de fevereiro próximo uma Usina Hldrelé
trica de 12 mil quilowatts no Rio Doze de Outu
bro, a 25 km de Vilhena, em Rondônia, e que 
atenderá exclusivamente ao mercado consu
midor de VLihena. Outra vantagem dessa parti
cipação é que a Empresa propôs-se a coris
truir a Usina e a fornecer Energia Elétricà ao 
preço equivalente a US$ 65,00-por MeQ-awatt/ 
Hora, enquanto o custo de geração com base 
em derivados e Petróleo - consumido atual
mente naquela Regtão - é de US$ 120,00 
por Megawatt!Hora. 

A conclusão da Usina deverá ocorrer em 
16 de dezembro de 1991 e a Goes-Cohabita 
se comprometeu a fornecer a VHhena 95 mil 
Megawattsll-lora por ano, o que significa com
pleto atendimento às necessidades daquela 
crescente cidade. A empresa baiana vai inves
tir, a preços de abr~ deste ano, NCz_$ 12 mi
lhões, 774 mil e 904 cruzados novos. 

Outro auspicioso registro que faço no cam
po da privatização da geração de energia elétri
ca refere-se ao Governo do Estado de Tocan
tins que, segundo oJomal doB~sU de anteon
tem, domingo, transferiu o controJe acionárfo 
da CeltinS, Companhia Energética do Tocan
tins a um consórcio de empresas privadas de
nominado Denerge - Desenvolvimento 
Energético S/A, com Sede em São PaulO. O 
Governo será sóció Íninoritário, com ape"nas 
20% das ações, uma cadeira na Diretoria e 
outra no Conselho Administrativo. O Gover
nador Siqueira Campos é o autor dessa faça
nhahWI.Óriea;-- ----------------

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é "importante 
registrar que também os produtores de Álcool 
são_ Autoprodutores importantes de energia 
elétrica para consumo próprio, a partir da quei
ma do bagaço da cana moída e que antes 
era desperdiçado. Graças à tecnologia. que 
vem sendo aperfeiçoada pela Copersucar, o 
bagaço queimado gera vapor, que move turbiw 
nas, que produzem elebiddade para as pr6· 
prias Usinas. Ainda há muita s_obra desse ba
gaço e a institucionalízação da politica de parti
cipação efetiva da iniciativa privada no sistema 
de geração de eletricidade vai engajar as 400 
usinas independentes como produtoras de 
energia elétrica para fornecimento às conces-
sionárias estaduais. 

Para concluir, quero mencionar que o go
verno, o setor estatal de eletricidade e a inicia· 
tiva privada estão conscientes dessa possibi
lidade. Nós, congressistas, seremos chama~ 
dos a participar na hora oportuna, com a defi
nição de leis que garantam a harmonia dessa 
participação, resguardando-se os_ direitos di· 
versos envolvidos no assunto. 

O Sr. Olavo Pires - Permite-me V. Ex:'
um aparte? 

O SR. AFONSOS~CHÓ- Com mui
to prazer, Senador Olavo Pires. 

O Sr. Olavo Pires - Apesar de eu ter 
chegado recentemente_ ao plenário. deu para 
captar bem a· teor do pronunciamento de V. 
EX' e faço questão de deixar registrada, aqui, 
uma passagem negativa no tocante às privati
zações. Por exemplo, no meu Estado, Rondô
nia, o Governador Jerónimo Santana encami
nhou mensagem à Assembléia LeQislativa 
propondo a privatiZação da Ceron, que no ca
so, as Centrais EJétricas de Rondônia. Para 
irúcio, essa mensagem está totalmente eivada 
de absurdos. de corrupção, ·que é a prática 
mais cõmunente usada pelo Governo Jerô
nimo Saritana. Se isso não bastasse, a minuta 
do contrato que será celebrado entre o Estado 
de Rondônia e a Nova Empresa, uma empresa 
do Sul, deixa para o Estado de Rondônia ·o 
ânus dos investimentos e para a empresa que 
esfarra- assumindo a ceron, -as -vantagens -e 
os lucros. Adianto ao nobre Senador a minha 
posição totalmente contrária à privatização, 
principalmente nos serviços essenciais. Um 
governante não tem a mínima condição de 
dispor dos serviços essenciais, quais sejam: 
educação, saúde, saneamento, segurança; es
tradas e energia elétrlca. Então, em Rondônia 
aconteCeU isso, o Governo enviou à Assem
bléia Legislativa uma mensagem, que foi apro
vada, apesar da desaprovaçã-o total da popu
lação do Estado. Quanto à construção de usi
nas por empresas pafticulareo;, é medida salu
tar, mas a exploração da energia deve com
petir ao Estado, ou Isso dificuJtaria a todo o 
Estado, a todo governante que não dispusesse 
do mando, do domínio desse_ segmento do_ 
podei, 'que é justamente a enéf9;1a elétrica. 

0 SR. AFONSO S~CHO - Respeito 
6 ponto de vista de V, Ex'_ 0C9z:re q_ue issO 
contraria todas as normas existentes hoje no 
tv\unào. Em todos os países onde- a elierg"ia 
é estatizada, esta vem. sendo transferida para 
a empresa privada. Se no seu Estado, confor
me V. ~ está falando, ocorreu a infelicidade_ 
de ter- havido corrupção -·e estou falando 
em coisa séria, não estou defendendo empre
sa, nem estou defendendo corrupção- cabe 
ao povo, que V. Ex!' diz que é a maioria, decidir 
e, me parece, a Assembléia deveria obedec_e[ 
a essa maioria. 

O Mundo, hoje, marcha totalmente p~a _a_ _ 
privatização. Se V. Ex' _quer generalizar com 
ca"s_o de Rondonia, não quer fazer exceçáo, 

__ éJam_entável. Lamento profundamente. 
Sr. Presidente,_c_oncluo. 
Não poderemos ficar alheios a isto. Hoje, 

niais do que nunca, a participação do Legis_
- Jador na_ Democracia. brasileira é de funda

menta] importância para a oportuna definição 
de regras que permitam o relacionamento 
adequado da sociedade, incluindo-se, aí, go
verno e iniciativa privada. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Cohcedo a palavra ao nobre Senador Go· 
mes CarVàlho. 

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 

orador.)- Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, 
minha intervenção será breve, pelo adiantado 
da hora; temos ainda a reuniâo da Comissão 
de Assuntos EconómicoS. onde vários assun
tos de magna importância estão sendo discu
tidos, e devo relatar algumas matérias nessa 
Comissão. No entanto, não quero perder a 
oportunidade para colocar um tema de que 
já falei na semana passada, quando os Minis
tros da área econômica se encontravam fora 
do País e o mercado financeiro nacional ficou 
extremamente agitado, e_ o_ preço do ouro e 
do dólar, como se diz vulgarmente, explodiu. 
Naquela oportunidade, coloquei como via a 
questão. 

Ao chegar ao País, o_ Ministro Mailson da 
Nóbrega convocou os empres_ários, através 
dos segmentos organizados, e hoje lá estive
mos, _e é_ impOrtante registrár aqui, porqu-e _é 
um fato novo._ 

Não são novos· os motivos da inflação. Sa
bemos da falta de credibilidade. A palavra má
gica, já disse e repito, é confiança; a sociedade 
brasileira não acredita no Governo; sabemos 
que a inflação só é debelada quando há o 
engajamento de toda a sociedade. Este Gdvei
no não tem como en-gajar a sociedade em 
nenhum processo, muito menos de debelar 
a inflação. 

No entanto, devo fazer justiça! ql!~ b:~ um 
fato novo. S. Ext o Sr. Ministro está reunindo 
os diversos segmentos da área empresarial; 
hoje lá estive como empresário do setor de 
base do País, assim como Já estavam os pro
dutores de aço, os produtores de papel e celu
losa e outras. S. EX' o Sr. Ministro colocou, 
com muita clareza, aquilo que lá sabemos: 
o que é hiperinflação e os males que caus 
ao País. A Sociedade_ brasileira não deseja, 
por certo! ·n_~m os trabalhadores e os empre-
sários, Cheguemqs-à hiperinflação. 

Aliás, a respeito da hiperintlação tenho um 
conceito muito próprio: a hiperinflação já che
gou. A hiperinflação, evidentemente não che
gou para aqueles que ganham melhores salá
rios, mas para o grande v'olume da classe tra
balhadora brasileira já chegou, porque'30 ou 
35% no salário de um trabalhador,_ evidente
mente a hiperinflação já chegou, e faz tempo. 

Trago ao conhecimento desta Casa nova 
providência que o Ministério tomou: a criação 
das câmaras setoriais no CIP: 

Nós vivemos às portas do CIP cotidiana
mente, porque temos aumentos de salários, 
aumentos de custos, mas não podemos au
mentar os produtos nos mesmos níveis. S. 
EX:' entendeu, finalmente, que o CIP já é uma 
entidade completamente desgastada e que 
não têm conseguido, apesar de todas as provi
dências que toma, com a chave na mão, equili
brar a infiação. En.tão. a oiação de câmaras 
setoriais, reunindo, de uma ponta a outra, os 
diversos segmentos, é, pareCe-me, uma me
dida inteligente, embora um pouco tardia. 
Com essa medida, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, vamos conségtiir levar a inflação, pelo 
menos até o próximo Governo, a palamares 
ainda suportáveis pela sociedade bras!leira. 
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Por isso. de forma breve, quis fazer esta 
comunicação à Casa. 

O Sr. Odadr Soares - Permite·me V. 
EX' uin aparte? 

O SR. GOMES DE CARVALHO- Pois 
não, nobre Senador, Com o maior prazei. 

O Sr. Odaclr Soares - Apartei o V. Ex.' 
apenas para fazer uma rápida observação so
bre questão da hiperinflação. V. Ex' disse, e 
o fez muito bem, o Brasil já vive a hiperinflação. 
Não apenas a hiperinflação oficial, porque sa
bemos que esta está sempre abaixo do_s seus 
verdadeiros patamares, principalmente, quan
do se sabe até que os tndus são calculados 
considerando-se o período anterior, isto é, to
da vez -que o Governo anuncia um índice ofi
cial, sabe-se que ele já está defasa~o, até pelo 
decurso de prazo. Sem se considerar, por ou
tro Ia do, que os índices do Governo são índices 
expurgados. são índices oficiais, são índices 
próprios para se manter a psicologia de socie
dade brasileira num patamar que não chegue 
às raias da explosão social. Também V. Ex' 
fez referência ao fato de que o Governo está 
criando câmaras setorlals no CIP. MeU receio 
quanto a esta questão é que isso represente 
mais uma intromissão do Estado na econo
mia. Para nós que postulamos, defendemos 
a livre inidativa, uma s_odedade aberta nos 
moldes do que se está fazendo, hoje, nos Esta
dos Unidos e na Europa, com a implemen
tação do Mercado Comum Europeu, com to-_ 
das as economias s~ intercomunicando, a 
criação dessas câmaras a nível governamen
tal, além do fato de 1qt.'e elas não resolvem 
coisa alguma, terminam intrometendo~se na 
economia, gerando mais problemõls para essa 
economia que precisa ser cada vez mais livres, 
porém dentro de patamares que não são os 
que vivemos no Brasil; isto é muito perigoso 
e termina não resolvendo o problema da pró
pria indústria de base, que nesta manhã, se
gundo disse V. Ex!', esteve com o Ministro da 
Fazenda. Este aparte é apenas para concordar 
com V. Ex" quando faz referência ao fato de 
que o Brasil já está vivendo a hiperinflação. 
Não apenas esta dos índices oficiais, como 
disse, mas aquela dos índices Verdadeiros. E 
também para registrar o meU temor de que 
a criação dessas câmaras a nível do Conselho 
lnterministerial de PreÇos represente --mais 
wna intromissão indevida do Governo Federal 
numa economia de mercado que desejamos 
ver implantada nà Brasil, e queira Deus que 
comece a se impla~ntar verdade iram~ a par
tir do próximo Governo. No ano que vem. Ape
nas isto que trago. ao despretensioso, porém 
br~hante discurso que v. EX' raz nestcilim de-
tarde no Senado Federal. -- --

OSR. GOMES CARVALHO-Agradeço 
a V. Ex' o aparte. Como empresário há 35, 
anos, com mais de 5 mil empregados, comun
go inteiramente com o que V. Úf' acabou de 
colocar. Sou totalmente pela livre iniciativa. 
No Brasil é o de que carecemos - e é _uma 
preocupação minha, como lider classista da 
minha Categoria ecónômica, presidindo uma 
entidade latino-americana. Tenho dito de uma 

preocupação maior, de como vamos inserir 
o Brasil, no futuro, na comunidade interna
cional, porque sabemos que os Estados Uni
dos, o Canadá e o México já formam um bloco 
para defender os seus· interesses, sabemos 
que a Comunidade Européia, como disse V, 
E:xf cria_ o Merca-do Comum Europeu a partlr 
de 90 sem barreiras, sem dificuldades, sabe
mgs _que os japoneses e os seus parceiros 
chineses, de Taiwan etc~. também formam 
uma bloco muito grande, e nós, no Brasil, 
ainda não entendemos esta necessidade. 

O Sr. Odadr Soares- Estamos à mercê 
do CIP. 

O SR. GOMES CARVALHO_: Ao con
cordar com· V. EX- devo dizer por que estou 
registrando o fato. Porque dos males o menor. 
A criação temporária- e fomos bastante cla
ros hoje com o Ministro - até à transição 
do próximo Presidente, pelo menos se não 
resolve._ Sou contra a interferência do Estado 
- temo"s niuito Governo. Nós, hoje, na inicia
tiva privada, em tudo necessitamos do bene
plácito do Governo. Não sou empresário de 
cartório. Havemos de reconhecer que, se te
mos as estatais com monopólios que, em de
terrilinado momento4 perdem a visão do con
junto, temos que reconhecer também que te· 
mas empresários cartoriais, que são aqueles 
que proferem um discurso liberal e, no outro 
dia, estão à porta dos Ministério pedindo favo
res. Como nao_ pertenço a esta categoria de 
empresáriõS.e5tou muito à vontade para falar 
no plenário desta Casa ou em qualquer outro 
lugar do País. V. ~ tem razão, mas no pre
sente momento estou muito mais preocupado 
em colocar uma ponte, para que cheguemos 
ao processo eleitoral de forma democrática, 
pelo gue, aliás, todos nós, sociedade brasileira, 
lutamoS. -
· Lembro-me muito bem, nas viagens que 
fazia com o Dr. Tancredo por este País, quan
do do processo de redemocratizaçáo, quando 
fl Dr.Tancredo dizia que descansar só na eter
nidade. E parece-me que a sociedade brasi-, 
!eira} do ponto de vista do plano económico; 
pó vai descanSar quando n6s, de forma demo
crática, elegermos o- Presidente da República, 
~eja ele quem for, pelo voto soberano da soei e· 
dade brasileira e, aí, sim, implementar as medi
das que V. E>r e eu desejamos. 

Está feito o registro. Penso que é mais uma 
tentativa do Governo, sem perder de vista in
terferência, mas, oxalá, possamos conseguir, 
'f3r. Presidente, -Srs-. Senadores, transpor as 
eleições s_em que tenhamos chegado re,al
n'lente a índices insuportáveis de inflação. Ve
jamos o exemplo da Argentina. Em três meses 
de governo democrático, é possível fazer uma 
reversão do quadro. Parece-me que no Brasil 
ta~bém será possível se fazer -isso, porque 
daí teremos o engajamento da sociedade e 
veremos o que ~erá melhor para o País, o 
que é melhor para todos nós, para que, final
mente, consigamos transpor essas dificulda
des que hoje afligem toda a sociedade bra
sileira. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador F(an- _ 
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, compareço 
a esta tribuna do_ Senado f ederat represen
tação máxima dos EStados perante o Poder 
Legislativo, para, desta vez, trazer a meus ilus
tres companhefiOS o resultado de minha pa_rti
dpação na reunião da Comi.ssaõ de EstudoS
Territoriais realizada ontem, convidado que fo- -
ra por seus membros, através do Senador 
Chagas Rodrigues, seu Presidente, para pres
tar esclarecimentos conc_ernentes à questão 
dosJimites geográficos de Sergipe.· 

A constituição e o funcionamento dessa Co
missão, fruto do disposto- no art 12 do Ato 
das Disposições Constitudonaís-Transitórias, 
vem acalentar esperança centenária do meu 
Estado e de sua gent~, acerca da reposição 
de 18.033 km2 de área. indevidamente anexa
da à Bahia, a serem acrescidos aos atuais 
21.059 km2, com base apenas no que consta_ 
do "Estudo sobre a Origem dos Umites entre 
Sergfpe e Bahia, feito por adem do Exffi9 Sr. 
Dr. José Gonçalves da Silva, Governador do 
Estado da Bahia", editado pela Typ. e En:car
denação do Diário da ~ahia, Salvador, 189[ --

De fato, a composição desse Colegiada, em 
que se destacam figuras exponenciais de Par~ 
lamento nacional, não deixa margem a qual
quer dúvida quanto à lisura de seu desem
penho, descompromissado a não ser em reco
brar a verdade e o Direito. 

Nada mais fiz perante ~ Comíssão, além 
de dar_ prosseguimento à minha incessante 
busca por restabelecer o passado geográfico_ 
de Sergipe, balizado por provas documentais 
de cabal substância técnica e insubstituível 
correção de raciocínio. 

Nada mais fiZ do que dar vez ao secular 
reclamo do povo do meu Estado, ansioso por 
ver nossos irmãos de Itapicuru, Rió" ReaJ, Jãn
dalra, Santa Brigida, Pedro Alexaitdre, Coronel 
João Sá:, Antas, _C1c_e~ Dantas, Paripiranga, 
Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, de par
te de Paulo Afonso e de Jeremoabo, reinte
grados ao território do qual nunca se apartara, 
senão por força dC?._ arbítrio que lfles impôs 
involuntário desterro nOs dorrúnios baianos. 

Nada mais fiz. que renovar -uma das mais 
persistentes defesas por mim empreendidas 
em nome dos elevados interesses sergipanos, 
ativado por reincidente desprezo do bom-sen
so em nos manter privados da convivência 
de nossos coestaduanos sob um mesmo prin
cípio adminlstrãtiVo, embora nos unam a cul
tura, as relações comerciais, o a(eto e a obsti
nação, além do ardente desejo de um breve 
reencontro, para que, juntos, possamos traçar 
nossos próprios destinos. 

Não deixo de registrar que foi com grande 
alegria que me pude fazer ouvir por uma p[a
téia_acima de tudo interessada em resolver 
os problemas territoriaís brasileiros, sem pas
sionalismo, sem envolvimentos emocinals. 
sem o perigoso· viés deturpador dos apelos 
da razão. 
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Alegrou-me, também, sobremaneira, a 
oportunidade de debater essas idéias e essas 
preocupações com os ilustres representantes 
do Poder Executivo, acima de tudo técnicos 
desprovidos de objetivos outros que os de bus
car soluções para as grandes questões nacio
nais. 

Saliento, aqui, a participação inestimável, 
naS discussões, dos Drs. Almir Laversveiler de 
Moraes. César Vieira de- Rezende, Paulo Mo~ 
reira Leal e Pedro José Xavier Mattoso. Com 
sua aj,uda pude elucidar acerca do sentimento 
das populações envolvidas com a reanexação 
da área ~e seus municípios a seu Estado de 
orige')l: razões sentimentais, econômlcas, 
educacionais, culturais. Mostrei-lhes tratar-se 
de áreas de Sergipe que não desejam ser baia~ 
nas, conforme abaixo-assinados a mirO envia
dos quando dos trabalhos constituintes. 

Pude salientar. também, que não existe pos
sibilidade de negociação- governo a governo, 
conforme sugerido pela Comissão, pois a Ba
hia, historic:amente, foge à discussão do pro
blema. 

Desse modo, enriquecedora não foi minha 
palestra perar"Me a Comissão. Fundamental
mente, as debates prq:>ordonaram esclareci
mentos que jamajs teria oportunidade de pres
tar, não fosse provocado por aquela platéia. 

Aguardo, enfim, com indizível ansiedade, 
que os resultados do trabalho da Comissão 
de Estudos Territoriais, criada a partir da 
Emenda por mim oferecida à apreciação da 
Assembléia Nacfonal Constituinte, possam 
traduzir-se em afetiva reconciliação de Sergipe 
com a totalidade_de __ seu território, numa de
monstração. inequívoca do restaJ;:>eledmento 
da Justi~. em defesa da direitos claros e pre
cisos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
dr Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PF:L - RO. 
Pronuncia. o seguinte discutso.) -Sr. Presi
dente, Srs. SenadoreS, inúmeras foram as de· 
núndas por mim efetuadasaqui, desta mesma 
tribuna, com relação à precariedade do Setor 
de Saúde do Estado de Rondônia. Vezes sem 
conta, a Associação Médica Rondoniense 
apontou falhas e distorções, por mim retrans
mitidas aqui, dando _conta dos empecilhos a 
que a classe médica,- seja a particular _ou a 
oficial, bem como as várias classes paramé
dicas, exercessem suas atividades normal· 
mente. 

O que se tem denunciado são falhas estruR 
turais, decorrentes da inexistência de uma po- -
lítica de saUde para o Estado, combinado com 
irregularldad.es as mais diversas, ligadas à prá
tica administrativa e de gestão de recursos. 
À ausência de unidades hospitãiares e ambu
latoriais, somam-se a falta de leitos, de equipa~ 
mentos, de medicamentos os mais cotriquei
ros.' O pessoal ligado ao Setor Saúde ê mal 
remunerado e mel assistido. Falta uma estru
tura coerente, justa e_fundonal ele cargos e 
salários. Faltam programas· de forffiação e =re-

cidagem. Faltam SDiários dignos, no âmbito 
estadual e no municipal. Faltam o levanta
mento e a síntese _do verdadeiro quadro da 
Saúde no Estado, o que proveria dados indis
pensáveis ao correto planejamento das açõ_es 
de saúde, tanto as preventivas quanto as cura
tivas. Mais grave ainda, falta controle dos dis
pêndios com saúde, falta a prestação de con
tas dos recursos federais destinados ao Esta
do, propiciando os desvios constantemente 
denunciados, sem que as denúncias provo
quem revisão de métodos ou qualquer ação 
corretiva por parte dos responsáveis. 

Rondônia sofreu, nos últimos três anos, 
uma grave evasãQ de profissionais de medi
cina, em decorrência dos baixos salários e da 
inadequação geral dos recursos médico--hos-
pitalares, quando não da mai~ absoluta ausên
cia desses recursos em mais de uma micror
região. O que se fez para substituir os médicos 
que deixaram o Estado? Absolutameme nada! 
Não fosse a bravura e o esforço sobre-humano 
dos servidores da SOCAM, nem mesmo a ma
lária estaria sendo combatida em Rondônia. 

Os poucos equipamentos existentes, que 
deveriam estar sendo sistematicamente am
pliados e diversificados, sem falarmos em mo
dernização, vêm, ao contrário, sofrendo baixas 
constantes, pois nem sequer recebem manu
tençao adequada. O resultado não poderia ser 
_outro: os recursos médico-hospitalares, no 
meu Estado, são h9je pouco mais que sucata. 

O maru1esto da Central Geral dos Trabalha
dores, Seção de Rondônia, que se anexa a 
este pronunciamento, é prova clara de qu~ 
todos. os segmentos de nossa sociedade já 
se desesperançatam em ver o Setor Saúde 
curar-se por si próprio. Estão, os próprios tra
balhadores, dispostos a tomar nos braços a 
tarefa de tirar o Setor da aTI erri que se encon
tra há anos. O_ que a CGT pretende não é 
muito. Quer apenas que a -Se-cretaria de Esta
do da Saúde, a Sesau, apresente um plano 
de aplicação de recursos já repassados pelo 
Sístema Unificado Descentralizado de Saúde 
ao E:siado, num total aproximado de 67 mi
l,hões de cruzados novos, entre verbas de cus
teio e de capita(;•Quer que sejam apuradas, 
através de _auditoria e sindicância. as denún
_çi'lS de_Jrregulari_dades administrativas. Quer, 
em suma, que os direitos de cada cidadão 
e __ de: _toctª_ a sociedade, previstos na Consti· 
tuição- Federal, especificamente os relaciona
dos à saúde, sejam cumpridos_- e, por certo, 
não estão pedindo demais. 

Não é apenas o Setor Saúde de Rondônia 
que está doente. Tudo o que se i-efere a servi
ços públicos,' em meu Estado sofre de males 
mais ou menos graves. -õu, pafa ser maís exa
tq_,__Seu estado de saúde oscila entre o grave 
e O- desesperador. Se. entretanto, as doenças 
económicas podem aguardar ainda algum 
tempo para serem tratadas e curadas, o mes
mo nao· OCõi're com o Setar Saúde. Quando 
o g_l!e- está em jogo é o _direito à vida, não 
se tem o direito de deixar para amanhã. O 
que se_exige é_ ação, e ação imediata! Que 
o manifesto da Central G-era( dos- Trabalha

-dores em Rondônia sej.; 'divulga~, que suas 
denúncias sejam apuradas, que sua iniciativa 

produza efeitos, é o mínimo que se pode espC!!
rar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTOA QUE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISC(IR
SO: 

Oficio-Circular n9 1/89-CGT/RO. _ 
Porto Velho-RO, 20 de setembro de 1989. 
Eminente Senhor, 
Antes de mais nada temos a honra de cum

primentar-lhe respeitosa e cordialmente. 
O presente expediente teni. o escopO de sã li

citar encarecidamente urgentes providências 
no tocante a exposição de motivos anexa devi
damente numerada em três folhas. 

Sendo o que tínhamos a tratar no momento, 
aproveitamos a oportunidade para reiterar 
nossos protestos do mais profundo respeito 
e considerações, ao tempo em que desejamos 
pleno êxito. 

Respeitosamente, - Antom'o Acácio Mo
aies do Amai-a/ - Presidente da Executiva 
Estadual CGT/RO, SecretáriO de Relações SO
ciais CGT /Brasil. 

A sociedade brasileira, e em particular a ron· 
doniense, assistem perplexas as denúncias do 
Setor de Saúde no Estado de Rondônia, o 
genocídio em massa dos nossos trabalhado
res, que nos dão a fisionomia -sem retoques 
de cartel tão poderoso quanto ao cartel fami· 
gerado de Medelin, com to-das as suas caracte
rísticas, deixando atrás de si um rlo de _sangue, 
lágrimas, destruição de órgãos federais que 
cumprem o seu _dever e, o mais grave, uma 
indisfarçável desmoralização· dos nossos po
deres constituídos. 

O povo de Rondônia, através de suas entida
des de classe, ciente_ de suas necessidades, 
com este Estado e com a sua Pátria, Se sente 
impelido e no dever de denunciar à Nação 
o grave momento que vive o nosso Estado 
pela incúria e descaso das autoridades respon
sáveis pelo Se_tor de Saúde, pois não é reCente. 

Acreqitamos ter chegado a hora de todos 
os elos responsáveis de nossa sociedade se 
unirem, buscando con-ciliar os interesses do 
Setor de Saúde, no Estado de Rondônia, pois 
se pudemos nos orgulhar das potencialidades 
da nossa Nação, temos que estar atentos aos 
desafios que nos reserva o Setor de Saúde 
e.d.evemos iniciar já, unidos e coesos, pot e.Sta
i"A.issâo histórica que nos pertence. 

OS meios de comunicaÇão, televisão, rádio 
e jornais, diariamente denunciam o caótico 
quadro da Saúde em Rondônia; a exemplo 
disso. sua Excelência o Deputado LuíS: Gonza
ga, PDS-RO, denuricia através da irriprensa 
local. 

Por essas constatações e mais centenas de 
irregularid_?ldes C:jue facilmente pOderão ser 
constatadas pelas autoridades em to_do o nos
so Estado, e,. eri1 particular na noss_ã Capital, 
Porto Velho-RO, as entidadeS signatórias deste 
documento propõem, como decorrência, e, 
em carátei de Urgência: 

1. Auditoria e ação enérgica criteriosa, atra
véS-da Poücia Federal; por se tratar de __ c_Orrup-
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ção na Secretaria de Estado da Saúde do Esta~ 
do de Rondônia, onde está constatado irregu
laridades calamitosas e a presença de empre
sa de outros ramos de atividade, utilizando 
o Governo do Estado de Rondônia como ma~
sa de manobra para a obtenção de recurso 
fácil e imediato, burlando o fisco. 

2~ - O resPeito e o Cumprimento da nova 
Constituição que o Excelentíssimo Sr. Presi
dente da República jurou cumprir e que está 
sendo rasgada em nossa região. __ 

3. Cumprimento da exigência de relató
rios e do Plano de Aplicação da Secretaria 
de Estado da Saúde do Estado de Roridbnia, 
com referência aos recursos oriundos dos Ter
mos Aditivos n9s 1 e 2189 ao Convênio SUDS 
n9 1/88, firmado em 2216{88, ([ue tem como 
objetivo a transferência de re~ursos financei
ros ao Estado, oelo JNA.fv\PS, visando Canso-

.. Custl!io 
·---· 

823/89 2.8/4 ~$ 1.117.238,00 
824/89 09/5 NCzS 1.117.240,00 
966/89 06/6 1-Cz$_ -1.117.242,00 

1149/!39 30/6 NCz$ 3.351,72.0,00 
1278/69 '2YJ!7 NCz$ 3.35t. 720,00 
1292/89 ~ 3.604.200,00 

Total NCz$ 13.659,3E.Q,OO 

Resta-nos ainda, ratificar a lamentável situa
ção da sociedade rondoniense pela total falta 
de assistência médica sanitárta com o suca
. teamento da rede básica de saúde municipal, 
estadual e federal (Fundação Sesp). 

Pelo exposto, requeremos mais uma ve~ ur
gência e ação, considerando que não se trata 
de pedidos de favór, e sim, o cumprimento 
dos deveres do Município, Estado e da Fede
ração. 

Se as autoridades não cumprem as leis, 
quem irá cumpri-Ias? 

Porto. Velho (RO), 20 de-setembro de 1989. 
-Antônio Acácio Mor<Jes do AroMai, Presi
dente da ExeCutiva Estadual-CGT- Secretârio 
de Relações Sociais-CGT-BrasiL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores;-conquanto escape-ao 
interesse de grande parte da população, sensi
bilizando tão-somente circunscrita parcela da 
opiniãO pública, o noticláiio econômico noS 
dá conta de que prossegue a campanha visan
do à destruição do Banco do Brasil, pelo co
nhecido método dos sucessivos cancelamen
tos de seus poderes e funções. 

Como se recorda, já ná assinatura, pelos 
representàntes brasileiros, do programa de 
ajuste de 1981, sefluindo as regras recessivas 
do FMI, a área económica defrontava-se com 
os problemas da. inflação, do déficit público 
e do crescimento dos preços. 

O diagnóstico técnico- acerca ,das causas 
desses transtornos, porém, pecou pela ausên
cia de embasamento lógico, de que resultou 

lidar a implantação do Sistema Únificado e 
Descentralizado de Saúde-SUDS, conforme 
demonstrativo a seguir: 

.a~) Refereõte ao Convênio SODS- r\? 1/88 
- Terrrros Adi'tivos -n~ i/89 .:.__NCz$ 
34.167.357,00; . 
2/89- NCz$ 10.755.816,00 .. 

b.) Distribuição dos recursos acima referi
dos pelos órgãos Feder.aís, E;mpresas, Minis
tério do Exército (5_9 Batalhão de Engenharia 
de Construção- 59 BEq e Sindicato (inomi
nada), conforme Plano de Aplicação, no valor 
de NCZ$ 358&055,00. 

c.) Plano de AplicaÇãO da SeCretaria de Es
tado da Saúde do E_stado de Rolidônia, quan
do já temos conhecimento que até a presente 

--data for aro repassados à SESAU, através das 
Autorizações de Pagamento -AP, abaixo dis
Crtnádos.: 

AP . Ç~ital .-.. -.-.-.. 
1227/89 30/06 I'.Cz$ !0.618,00 
1.228/89 'l0/00 NOz$ 10_.618,00 
1244/89 03/07 t\Cz$ 5.075,911,00. 
1244/89 03/07 fl.Cz_$ 1.272.503,00 
1244/89 . oo;on~s 1_.272_.502,00 
1~44/89 00707 ~~ 716.901,00 

Total NCzt a.a5a.953,oo 

o surgimento de vilões identificados de forma 
imperfeita, tais comO o Banco do Brasil, cujos 
empréstimos favorecidos à agricultura foram 
responsabilizados pelo fenômeno inflacioná-
rio. _ . _ . _ 

É dessa época, também, a acusação leviana 
de que a corrida ascendente dos indices de 
inflaÇão, e o aumento do déficit, eram motiva
dos pelas empresas estatais, pelas emissões 
e, prtncip"àlffiente, pela existência da conta 
movimento do Banco do Brasil. 

Coma-o anO· -de '1.984, e criava-se, assim 
amoüvaÇãõ para a política restritiva do crédito, 
que seria exercitada sobretudo junto do Banco 
do Brasil, determinando que as.operações fos
sem reduzidas a apenas_uma quinta parte das 
aplicações reaJizadas em 1978. 

Como leciona Dér_clo Garcia Munhoz, anali
sando percuctentemente as implicações _de tal 
quadro, ao mesmo tempo dessa "ação preda· 
tória sobre o Banco do Brasil", promovia-se 
_a_ abertura de_~paços de atuação para os de~ 
Jnais bancos, na seqUência inabalável do pro
cesso de estiolamento da nossa maior institui
ção de crédito. 

Já agora é o Banco Mundial - BlRD, que 
vem estatuir normas prévias para a viabilização 
de um empréstimO-de 1 bilhão de 500 milhões 
de dólares, condicionando SU!i liberação à ob
servância de uma série de providências, entre 
as quais se incluem a extinção dos incentivos 
e: subsídios;~ permissão para que oS"'bancoS 
estrangeiros operem as cadernetas de pau~ 
pança e, fmalmente, a privatização _de estabele
cimentos estatais de crédito. 

Para essa última finaJidade, inclusive, seriam 
reservados 500 milhões de dólares do mon
tante do empréstimo, que seriam aplicados 
na cobertura das indenlzações devidas aos 

bancários a _s~r~m derriitido_s_,__ça_r_a.cterizando
se o processo, à viSta deSses enfoqUes,- como 
intervenção de fato na projetada reforma do 
sistema financeiro, sob a enganadora intenção 
de cooperar para o desenvolvimento_nacional. 

_Esses fatos foram oportUnamente denun
craaos pelo Presidente João Botelho, da Asso
ciação Nactonal dos Funcionários do Banco 
do Brasil - ANABB, e pela impre,nsa, de wn 
modo geral, merecendo também profunda 
análise do Conselho Federa] da Ordem dos 
Advogados do_ Brasil_. __ que serve como grave 
advertência aos que_ Petêm alguma responsa~ 
bili_dade. pela condução dos destinos do País. 

Revela o documento que o malsinado em
préstimo do Banco Mundial, teoricamente 
destinado à reforma do sistema financeiro bra
sileirq, impõe _çondições capazes de gerar 
"gravíssimos _danos à dignidade e soberania 
nacionais". - - - -- -

Essas condições, na realidade, constituem 
mais uma parte "das sucessivas armadilhas 
qt.ie se arquitetam contra o nosso país"; mais 
w:na vez s:uje~d_o_a abdicar da sua soberania, 
~ ~deixelr. que se subordinem aos_ interesses 
inte:macion~is o sistema financeiro pátriO, a 
permitir a sua desnacionalização, o esfacela
mento e privatização das irfstituíções flllan
ceiras oficiais, inclusive o Banco_do Brasil e 
b:;mcos estaduais. 

·Ao aQir assim, e promOvendo a extinção 
do sistema financeiro habitacional autônomo 
e do crédito rural, a1ém de desproteger as mi
cro e pequenas empresas, o Banco Mundial 
"afronta a Constituição do País" em vários· de 

_ ~eus disJX?Sitivos. 
Considera o e_studo _do_ Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados_ do Brasil q!Je o 
Banco _Mundial, ao estabelecer o diagnóstico 
da economia brasileira e projetar as fórmulas 
para o "Empréstimo de Ajuste do Setor Finan
ceiro", introduziu, de comum acordo com o 
Goveirio brasileiro, exigências que, em última 
análise, asseguram o "progressivo _esvazia
mento_ do Bani::o çlo Brasil de s_uas atribuições 
tradicionais". - - --

Identifica, a~ ·de forma clara, os "graves ris
cos para a sua sobrevivênciã", numa "opera
ção suicida que igualmente atinge as grandes 
empresas estatais que se converteram em ins
trumentos importantes do desenvolvimento 
brasileiro e de suporte da economia_ privada, 
como· a Petrobrás,_ a Embratel, a Siderbrás, 
entre outras". 

Para a Ordem, é intolerável a interferência 
·do Bird, que agora extrapola da simples moni
toração ou do mero acompanhamento da 
nossa economia, indo até mesmo à organi
zação do sistema financeiro nacionaJ, ql!e p~ 
saria a obedecer aos ditames d_aquela e de 
o~as institu_l~ões estrangeira~. 

Aceitar tais condições, segundo a OAB, é 
dar como nula.a nova Constituição da Repú
blica, que, em seu conjunto de normas, impe
de o atendimento dessas "extravagantes e ab
surdas exigências", que ferem o direitO de o 
País definir, de acordo com as seus próprios 
e únicos interesses, os objetivos de suqs políti
cas básicas. 
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As garantias· exigíveis por quem empresta 
deve circunscrever~se às de caráter patrimo
nial, e nunca !evadas a um processo de interf.e
rência nos negó_cios do país tomador de capi
tals, como a se pretender a .quebra de sua 
soberania. Daí concluir a ,OFdem que o con
trato de empréstimo, por suas cláusulas, re
veste-se de incontornável incompatibilidade 
com a Constituição, especificamente quanto 
aos seguintes dispositivos. Os fundamentos 
da soberania (art 19, inciso I); o princípio da 
independência nacional (art. 4", inciso I); a atri
buição do Corigresso Nacional para dJspor so
bre matéria financeíra, cambial e monetária, 
instituições financeiras e suas_ operações (art 
48, inciso ill); a competêl1cia exclusiva do Con
gresso Nacional para resolver defmitivamente 
sobre acordos ou atas internacionais que acar
retem encargos ou compromissos gravosos 
ao património nacional (arl 49, inciso I); a 
competência do Senado Federal para auto
rizar operações externas de natureza financei- _ 
ra. de interesse da União, dos Estados e Muni
cípios (art. 52, inciso V); a subordinação da 
ordem ecotÍ.ômica à soberania nacional (art 
170. inciso 1); a atribuição de tratamento dife
renctado às microempresas e às empresas de 
pequeno porte (art. 179); a determinaçáo de 
que o sistema financeiro nacional seja estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses 
da col~t.iyidade (art. 1 92}. 

Enfatiza a Ordem; por fim, que a partici
pação do capital estrangeiro nas instituições 
financeiras está subordinada aos interesses 
nacionais, e que, com a reforma provocada 
pelo empréstimo do BIRD, o Banco do Brasil, 
"instituição nacional que se confunde com -a 
própria alma brasileira", será o principal atin
gido. 

Com efeito, o secular estabelecimento de 
crédito presta atendimento em mais de 4 mil 
localidades do territór[o brasileiro, inclusive 
em 700 pontos desasSistldos -pelos demais 
bancos. Mais da metade de suas aplicações 
(52,8%) no exercício Passado róC destinada 
à agropecuária, sendo 80% do crédito conce
dido, especialmente aos pequenos produtores 
rurais, de sua única responsabilidade. 

É o principal incentivador do_ setor privado, 
com pelo menos 20% dos einpréstimos con
cedidos pelo sistema financeiro, e o maior 
contribuinte de impostos arrecadados pelo 
Governo federal, sem mencionar a assistência 
que presta à operacionalização do comércio 
exterior do País. -

A Ordem dos Advogados do Bra~il destaca 
que, "caso o contrato de empréstimo venha 
a ser concluído nas concUções impostas pelo 
Banco Mundial", não se estará apenas afron
tando os dispositivos constitucionais citados, 
mas tarnl::>ém determinando o "esfacelamento 
das instituições financeiras oficiais", e de uma 
política centrada no aspecto social. 

Por Isso, manifesta-se cónfra' as condições 
impostas, por atentat6rias à dignidade e à so
berania nacionais, e aos princípios e dispo
sições constitucionais, alertando as autorida
des brasileiras, os governos e .:o 'Congresso 
para a gravidade do problema e ao Senado, 

especialmente, para que negue sua aprovação 
a-medidBS dessa esPéCie. -

É esse, por igual, o apelo que desejamos 
consignar, nesta oportunidade, na Ata dos 
nosso trabalhos. 

Pensamos que ademais disso, merecendo 
questão de tal relevância o interesse e o mais 
amplo conhecimento da Nação, cumpre ao 
Senado da República, pela totalidade dos seus 
membros, zelar permanentemente pela inte
gridade do Banco do Brasil ante a nova amea
ça, e divu1gar, por todos os meios aptos, cada 
ação ou omissão, de nacionais õu estrangei
ros, empenhados em mover o insJdioso pro
cesso que bbjetiva o sacrifício final da Institui
ção - património inatacável do povo brasi
leiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

OSR. HUMBERTO WCENA (PMDB
PB. Pronunciao seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Seiladores, leio, para que conste 
dos Anais do Senado, o discurso que pronun
ciei no plenârio da 82~ Conferência lnterParla
menfãf, na qualidade de Presidente do Grupo 
Brasileiro da União fnterparlamentar, no dia 
7 &: setembro último. -

Eis o seu texto: 

~'Sejam as ffiinbas primeiras palavras 
de- saudação a V . .Exl' e a todos os que 
compõem esta augusta Assembléia. pelo 
transcurso do Centenário da União Jnter
parlamentar. Quantos serviços prestou 
essa entidade às causas da humanidade! 

--E, hoje, ela está mais apta ainda pela ex
periência de Um século de feéundas ativi
dades, a ser um verdadeiro e eficaz instru
inento, em faVor da paz mundial. 

João Paulo li, o Grande Peregrino, da 
Nova Igreja de Cristo, na linha do Concílio 
Vaticano II, sentenciou, com muita pro
priedade, que o desenvolvimento é o no
vo n-ome da paz. 

Realmente, não há nação que sobre
viva, num ambiente de miséria e-de fome. 

E esta reflexáo _nos leva a salientar a 
situação dos paises do terceiro Mundo, 
muitos dos quais, ainda possuem, no seu 
território, verdadeiros bolsões de pobreza 
absoluta, como é o caso do Nordeste do 
Brasil. E é _obvio que esse quadro deso
lador tende a se agravar, na medida em 
que não encontra uma solução, a nível 
político, para o gravíssimo problema da 
sua dívida externa. O Brasil, por exemplo, 
gasta, anualmente, de quinze a vinte bi
lhões de dólares, com o serviço da dívida 

-que-;- hoje, é da ordem_ de cento e vinte 
bilhões de dólares. Essa sangria vai, aos 
poUcos, debilitéiildo o organismo naciO
nal, já que lhe faltam os recursos essen

. dãiS-para preServar o Seu desenvolvimen
to. 

ErTi suma, o problema númerO um do 
Terceiro Mundo é o endMdaritento exter
no. E esse não se soluciona, sem um 
novo Bretton Woods, isto é, uma nova 
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Ordem Ecoo6mlca IÕtemadonal, idéia 
que, se conta com as simpatias de Miter
rand e de Gorbachev, precisa de adeptos 
ferverosos, em todos os países do mundo 
desenvolvido, para obter êxito indispen
sável e inadiável. 

Evidentemente, salvo melhor juízo, náo 
vejo foro mais apropriado e competente 
do que este, para a discussão desse mag
no problema. Que efetiva contribuição a 
União Interparlamentar poderia dar para 
su_a soluç.ão? Este é. sem dúvida, o pró
prio parlamento mundial, com a força po
lítiCa necessária para prestigiar uma fór-
mula capaz de conciliar os governos e 
os bancos dos países credores com os 
governos dos países devedores. 

Ê claro que, ao falar do desenvolvimen
to, como o caminho para a pai -das na
ções e do mundo, o meu pensamento 
se volta, por inteiro, para a nossa -preocu~ 
pação maior de equacionar os contingen
tes populacionais, em relação aos recur
sos indispensáveis à sua alimentação, a 
não ser que queiramos levar imensas par~ 
celas da humanidade a crescentes carên
cias de nutrição. E, se é verdade que essas 
coisas nos atormentam o espírito de ho
mens civilizados, não podemos também 
desviar as nossas vistas da necessidade 
imperiosa do planejamento familiar. 

Tenho para mim, Senhor Presidente, 
Senhores Parlamentares, que a única ma
neira de conseguirmos quantificar recur
sos, para a manutenção desse equilíbrio 
essencial à própria condição da dignida
de humana, sobretudo nos países do cha
mado Terceiro-Mundo, é, de um lado, 
tentar, pelo ffienos, uma redução do pa.; 
gamento dos juros, a níveis correspon
dentes a determinados percentuais do 
seu produto interno bruto, e de outro, lu
tar por uma polftica de desarmamento, 
nUclear e mesmo convencional, que po 
deria levar à liberação de recursos dos 
países desenvolvidos, para a constituição 
de um Fundo que poderia financiar,· a 
longo prazo e a juros subsidiados, o cus
teio dos projetos de desenvolvimento 
económico e social das nações mais po
bres do mundo. É o plano do Presidente 
Cea!,léescu, da Romenia, de certa forma 
enfatizado por M.ikail Gorbachev, no seu 
discurso na Assembiéia Geral da ONU, 
em !988. · 

[sso, entretanto, não descartaria a ajuda 
de organismos internacionais, como as 
Nações Unidades, através de programas 
da F AO, para melhorar a qualidàde de 
vida de milhões _e milhões de mulheres 
e homens, de crianças e de adultos, de 
jovens e de yelhos, que estão hoje, cada 
vez mais, ma~gína1izados, da ciência e da 
tecnologiã., que s6 as civilizações mais 
adiantadas podem proporcionar. 

Esses recursos seriam utilizados em in
vestimentos ecOnómicos e sociais. 

Na área svda~ além de programas, vi
sando a uma alimentação·eficiente,-para 
a grande massa das populações urbanas, 



5466 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Outubro de 1989 

que se loca6za, sobretudo nas periferias 
das cidades de grandé e médio porte, 
ter-se-ia oportunidade de instituir ou de 
expandir projetas de adequado planeJa
mento famlliar, visando ao controle de
mográfico, particularmente em regiões 
do Terceiro Mundo, onde o baixo nível 
educacional de certas populações, aliado 
a fatores de ordem psicológica e à própria 
necessidade de aumentar a potencialida· 
·de de sua força dé trabalho, chega ao 
cúmulo de eleger o filho' cOmo a "alegria 
do pobre". 

Urge, portanto, Sr. PreSidente, Senho
res Parlamentares, que a União Interparla
mentar, na hora da justa e merecida co
memoração do seu Centenário, assuma. 
com a humanidade, o compromisso 
maior de tomar os ricos, menos ricos e 
os pobres, menos pobres, para que todos 
tenham o mesmo direito. a um lugar ao 
sol." 

Sr: Presidente, Srs. Sen8dófe8, agradeço a" 
atenção que me dispensaram. 

Eraoquetinhaadizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores,_nõ decorrer de sua 
recente viagem ao Maranhão, o ex-Governa
dor de AJagoa, Fernando Collor de Mello, pro
feriu, nos comícios então ·realizados de propa
ganda de sua candidatura à Presidência da 
República, pronunciamentos em defesa da 
Ferrovia Norte-Sul. 

Os jornais de ciomingo passado, ao relata
rem as atMdades do candidato do PRN, desta
caram as veementes declarações do ex-Go
vernador Fernando Collor de Mello no sentido 
de que "vai dar prosseguimento à construção 
da Ferrovia Norte-Sul," uma das mais poJêmi
cas e importantes obras do Presidente José 
Samey. 

Devo assinalar a minha:-satisfação ao 'IJertfi· 
car que o candidato do PRN à Presidência 
da República deliberou, também, se posldo
nar favoravelmente, no tocante à construção 
da Ferrovia Norte-Sul, magno empreendi
mento que o Presidente José Samey, em uma 
das mais patrióticas, corajosaS e importantes 
decisões do seu governo, resolveu concretizar 
em beneficio da unidade nacional e da acele
ração do processo de desenvolvimento devas
tas regiões do território brasileiro. 

Convém -relembrar que raras iniciativas go
vernamentais foram criticadas quimto à cons
trução da Ferrovia Norte-Sul. por políticos, jor
nalistas e empresários, desinformados ou des
crentes das grandes potencialidades deste im
portante empreendimento, 

Além das distorções, boatos e maliciosas 
divulgações de ataques improcedentes, desti
tuídos de conteúdo objetivo, a FerroVÍa Norte
Sul sofreu uma implacáVel campanha, sem 
qualquer razão plausível. 

Diante da impatriótica, injustificável e viru
lenta campanha difamatória deflagrada contra 
a Ferrovia NOite-Sul resolvi reagir contra a 
bfitzkrieg dos adversários, empenhados, na 
manutenção do_ iniquo status quo do atraso 
e .subdesenvolvimento das r_egiões do Norte, 
do Nordeste e do Brasil Central. 

Ao mesmo tempo cumpri o dever de escla
recer à' Nação e defender o Presidente_ José 
Sarneyno concernente à_construção da Ferro
l/Ía Norte-5ul 

Neste sentido, através- de discurso formu
lado a 19 de novembro de 198_7 esclareçi, 
da tribuna do Senado Federal, dados sobre 
a Ferrovia Noite-Sul que, na minha opinião, 
denotaria o processo irreversível de aproveita
mento das imensas potencialidades do Brasil 
Central, do Norte e do Nordeste, viabilizando 
a sua transformação num celeiro mundia1 vol
tado para a produção de alimentos,_matérias
primas e minérios. · 

Parece-me oportuno transcrever, nesta 
oportunidade, o mencionado discurso, quan
dO os presidericiáveis, como o ex-GoVernador 
Fernando Collor de Mello, tem o patriotismo 
de defender a conclusã_o_de Ferrovia Norte-Sul 
embora seja, um reconhecido adversário do 
Presidente José Samey. 

Requeiro, portanto, a transcrição daquele 
documento incorporando-se ao texto destes 
breves comentários, inesino porque, as decla
rações do candidato do PRN são uma de
monstração da validade da obra para o desen
voMmento daquela região e merece de todos 
nós brasileiros integral apoio. (Muito bem! Pal
mas.) 

DOCGMENTOA Q(JE};E REFERE O 
SR. LOURIVAL BAPTlSTA EM SEU DIS
C(JRSO: 

Novembro- ig;-1987 

FEUCITAÇÕES AO PRESIDENTE 
JOSÉSARNEYPElA INICIATNA DE 

CONS1RUIR A FERROVIA NORTE-sUL 

O SR. LoaRIVAL BAP11STA (PFL- SE) 
-Sr. Presic!ente. ~ ~. a par1ir do mo
mento em que um Jornal teceu considerações 
maliciosas a propósito da FerroVia Norte-Sul, 
insinuando á ocorrência de irregularidades no 
tocante _às formalidades da concorrência pú
blica para início das obras programadas, ex
plodiu - este é o termo -, prinCipalmente 
em São Paulo e no Rio de Janeiro, um sur
preendente volume de editoriais, comentários 
e notídas tendenctosas COntra o magno em
preendimento que consagraria, na historia ad~ 
ministrativa do Pais. o governo do Presidente 
José Samey. -

Simultaneamente, o noticiário das radioe
missoras e da televisão foi manipulada com 
insó][ta rapidez e virulênda contra a Ferrovia 
Norte-Sul. A opinião pública verificou, perple
xa, que estava diante de uma Blitzkrieg, uma 
autêntica guerra-relâmpago, de advsersários 
anónimos e ressentidos, empenhados na ma
nuj:enção do atraso e do sul::?des.enyolvimento 
das regiões do Norte, do Nordeste e do Brasil 
central. 

Na verdade, jamais acontecera uma seme
lhante orquestração de criticas e ataques con
tra um dos raros projetas governamentais des
tinados a corrigir as imensas distorções, dese
quilíbrios e disparidades inter-regionais de de
senvolvimento, renda e bem-estar, 

A lamentável e antipatriótica campanha 
contra a Ferrovia Norte~Sul, conforme se evi
denciou posteriormente, for~ planejada e ado
nada no anonimçrto. 

Mas a reação nacional da "Sensatez, do equi
líbrio e-da racionalidade não se fez-esperar. 

O Ministro José Reinaldo Tavares, atento 
às recomendações do Presidente José Samey, 
pulverizou, de imediato, as supostas "denún
cias" relativas às apregoadas irregularidades 
que somente existiram na imaginação de al
guns ativistas radicais. 

Os resultados das comlssõe~ de inquérito 
ofiCialmente in~tauradas pelo Governo, o 
comparecfmento do Ministro José Reinaldo 
Tavares ao Senado Federal- convocado pa
ra prestar esclarecimentos sobre as acusações 
formuladas pelos detratores- e, notadamen
te, os estudos e as informações fidedignas 
cfiyulgadas pelos órgãos técnicos esvaziaram, 
em _defm_itivo, a sórdida campanha. 

O suposto "escândalo" foi reduzido às insig
nificantes proporções de um conluio tramado 
por uma minoria interessada na conservação 
de um modelo extremamente concentrador, 
que defende uma política de concentração 
dos investimentos em beneficio de empresas 
localizadas no Centro-sul. 

A faláda da ili.viabilídade das regiões Norte 
e Nordeste, acolhida até recentemente_ como 
um dogma pela tecnoburocracia alienada e 
pelos segmentos mais retrógrados do emp~ 
sariado, favorecido pelos privilégios fiscais e 
creditícios de toda ordem, é sem dúvida res
pOnsável pela implantação de investimentos 
concentrados no Centro-Sul, em termos de 
grandes portos, ampla malha rodoferroviária, 
silos e armazéns, sedes das empreSas estatais 
e dos centros de pesquisas, grandes comple-
xos industriais, as indústrias automobilísticas 
e dos estaleiros_de ,construção naval, os super
projetas como Itaipu, usinas nucleares, os me
três do Rio de Jeneiro e de São Paulo, entre. 
muitos outros. 

Desde quando _um simples telegrama do 
ex-Presidente Arthur Bernardes suspendeu _e 
cancelou o elenco das obras contra as secas, 
retardando durante décadas o desenvolvimen
to feglonal, que o Bçasil foi aoS poucos sofrén
do os impactos de uma perigosa anomalia, 
conSubstanciada na coexistência dentro do 
mesmo território, de dois países- um desen
voMdo, no Centro-Sul, e outro marginalizado 
e empobrecido, nãs regiões Norte e Nordeste. 

A exacerbação dos enormes desníveis edis
paridades inter-regionais foi~se transforman
do, no decorrer dos anos, em uma ameaça
dora distorção, transformada num gravíssimo 
problema que está solapando a unidade da 
Nação brasileira. 

Evidentemente, __ os clamores e o inconfor~ 
mismo de dnqüenta milhões _de_ brasileiros 
que vivem no Nordeste e no Norte- ou seja, 
mais de um terço (1/3) da população global 



Outubro de 1989 DIÁRIO 00 -CONGREsSO NACIONAL (Seção H) Quarta-fefra 4 5467 

do País - suscitaram o advento de 6rgão 
como a Sudene, os_ Bancos do Nordeste e 
da Amazônia a Sudam, a Zona Franca de Ma
naus, para mencionar apenas os rnaís signifi
cativos da reaç:ão nacional contra a iniqüidade 
da explosiva espoliação daquelas regiões. 

OJomal de Brasl1ia divulgou, em sua edição 
de 6 de agosto do corrente, corajosas, oportu
nas e lúcidas declarações do Governador de 
Goiás, e ex-senador Henrique Santillo, que de
fendeu com rara objetividade e eloqüência ·a 
construção da FerrOvia Norte-Sul como ne
cessária ao desenvolvimento nacional. 

Na conferência proferida perante os diplo
mados da Escola Superior de Guerra (ESG), 
o Governador Henrique_Santillo concluiu que 
a Ferrovia Norte-Sul será o principal fator d_e 
integração do Pais, ligando a Amazônia ao 
Nordeste, e a Sui~Leste e produzirá um pode~ 
rosa impacto sobre o desenvolvimento nacioM 
nal, com a geração de rendas substanciais 
para o aumento do Produto Interno Bruto do 
Pa:ís. 

O GovernadOr deixou clara ·a ''inevitabiltda
de de serem construidos sistemas de transM 
portes intermodais na borda da Amazôn-ia. OS 
troncos ferroviários Norte-Sul _e LesteMoeste, 
integrando-se com os rios Tocantins· e AmazoM 
nas, promoverão a uniao da Amazônia com 
os portos do Atlântico e com os mercados 
do Centro-Sul". 

Ao defender a construção de Ferrovia Nor
te-Sul, o Governador Henrique Santillo assiriã~ 
!ou que ela "desenvolverá no Centro· do Pals 
dois efeitos: o efeito -calha e o ·efeito arcO. O 
efeito calha decorre do fluxo de cargas à ferro
via, através de todo ·o-sistema rodoviário vici
nal, como se fosse o movimento de diversos 
rios a um único vale. O efeito arco se observa 
pela integração-que a ferrovia permitirá com 
os portos oce21nicos de São Luis, ao Norte, 
e Tubarão, Rio de Janeiro e Santos, ao Sul. 
Nota-se o efeito arco também no porto fluvial 
de Manaus, utilizando-se a intermodaHdade 
ferrovia-hidrovia-rodovia através dos rios To
cantins a Amazonas e a Rodovia Belém-Bra
silia". 

Para o início do empreendimento, o Gover
no propôs um investimento de Cz$ 8 bilhões 
- quantia prevista no Orçamento, apenas 
0,25% do Orçamento Fiscal. Trata-se de obra 
reprodutiva, que irá servir à integração do País 
e ao seu desenvolmento. 

No Orçamento do Ministério dos Trans
portes, o custo da obra - que o Governo 
pretende construir por etapas - será de ape
nas 3,7% dos recursos previstoS. Além de de
senvolver o Brasil Central, logrará integrar as 
diversas regiões a um transporte de custos 
baixos, papel a ser desempenhado pela Ferro
via Norte-Sul. Trata-se, na verdade, de um mo
delo testado pela experiência desenvolvida em 
grandes países, como os Estados Unidos, o 
Canadá a União Soviética e a China. 

Solo, água, clima. energia, produtos vege· 
tais, produtos agrícolas proporcionarão ~~~ 
as edições para a formaçãO de uin grande 
parqu_e agrofndistrial, além de uma enorme 
produção pecuária de boa qualidade nessa 
vasta região brasileira. 

A Ferrovia Norte-Sul detonará o processo 
irreversível de aproveitamento das imensas 
PotencialidZides do Brasil Central e das regiões 
Norte-Nordeste, viabilizando a sua transforma
ção num celeiro mundial voltado para a produ
ção de aliinentos, matéri~s-primas e minérios. 

Somente a ignorância das fantásticaS possi
bil_i_dades dessas regiões - em termos de_ re
cursos naturais de todCl __ ordem - acoplada 
à omissão, à Incúria, à miopia e à incompe
tênc;iá _das autoproclamadas pseudo-elites, 
que tentaram obstaculizar a concretização da 
Ferr~via Norte-Sul, poçleriam explicar as tenta
tivaS de sabotagem, felizmen~e fulminadas pe
lo prudente desempenho do ilustre Ministro 
José ReinaldO Tavares, com quem me congra~ 
tulo pela sua lucidez e tenacidade. 
· Ao encerrar esta~ breves considerações, 

cumpro O dever de felicitar o Presidente José 
Samey pela sua visão de estadista e excep
ciorial capacidade empreendedora, prOmo
vendo, com a Ferrovia Norte-Sul, a realização 
de um dos empreendimentos vitais à unidade, 
desenvolllimento e bem-estar do povo brasi
leiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

A Ptesldênda lembra aos Srs. Senadores, 
-preSentes_ no plenário ou em seus gabinetes 
de trablah,o, que está convocada uma sessão 
conjunta do Congresso Nacional, para hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câ
mara do_s_Deputados. 

· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--=... Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 14 horas _e 30 minutos, a se-
guiilfe-- - - --

ORDEM DO DIA. 
-l-

Votação, em primeiro tumo, da Proposta 
de Emenda à Constituição no 1, de 1989, de 
autoria do senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, qUe altera os prazos es-
tabeJeç[dós' no § 6? dO ait. 14, Para desincom
patibilizaÇãO dO Presidente d_a ~epúblii::a, dos 
GoVem_adores de Estado, do Distrito Federal 
e _dos ?_refeitos, tendo 

PARECER, sob n"-145, de 1989, 
~ck Comiss4o Temporária~ favorável ao 

prOsseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
diigues e Maurício Corrêa. 

-2-
vOta'çzlo, em turno ún!_co, do ~equerimento 

n" 501, de 1989, de aut_oria _dos Senadores 
Itamar Franco e Alexandre Costa, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição nos 
Anais do Senado da matéria publicada no jor
nal O Estado" de S. Paulo do dla21 de setem
bro do corrente ano, sob o_ :titulo "Dever ·cum
prido''. 

-3-
Votação,_em tumo único, do RequerimentO 

n" 528, de 1989, de autOi'ia dos Líderes Leite 

Chaves, Chagas Rodrigues e Carlos Patrodnio, 
solicitando, nos_ termos do art. 336, alínea c;. 
do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Resolução n? 63, de 1989, do Senador J_uta
hy. Magalhães, que dispõe sobre a urgência 
e dá o_utros providências. 

-4-
Discussão, em turno úhico, do Projeto_ de 

Lei da Cãmara n"-31, de 1989 (n? 1.110/88, 
na Casa de origem), que disciplina o indso 
sete!].ta e seis do art. se da COnstituiçã9 da 
República Federativa do Brasil, alterãndo a-re
dação do art. 30 da Lei n9 6.015, de 31 -de 
dezembro de 1973, tendo - - _-- -

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 218, de 
1989, da ComissãO 
-de COnstituição, JustiÇâ e Gdadama 

-5-

Discussão, em turno único; do Projeto .de 
Decreto Legislativo rf 17, de 1989 (n" 72/89, 
na Câmara dos . .Deputados), que aprova o tex
to do acordo de cc-produção cinematográfica, 
celebrado entre o Governo da_República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da 
Venezuela, em Brasília, em 17 de maio de 
1988, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 213, de 
19_89, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacio

nal. 

-6-
Discussão, em turno único, do Proieto de__ 

Resolução n9 60, de 1989 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos EconómiCOs comó 
conclusão de seu Parecer n9 222~ de 1989), 
que autoríza o Governo da União a contratar 
operação de créditO externO; no montante 
equivalente a_ªté f.l_S,$ 123,000,000.00 (Cehto 
e vinte três milhões de dólares americanos), 
COm O ai:lnco Inglês e com as empresas italia
nas que especifica. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 
minutos) 

/!PARTE DOSR. MARCOMACIEL IYO 
DISC(!RSO DO SR. JOSÉ FOGAÇA 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 5-9-89, 
OOESEREP(JBllCAPORHAVERSAÍDO. 
ca<1 IIYCORREÇÕES IYO DCIY - SE- , 
9ÍO U DE 5-9-89, PÁG. 461074611. -

O Sr. Marco Madel- Meu caro e ilustre 
Senador José Fogaça; quero, antes -de-mais 
nada, apresentar os meus cumprimentos a 
V. ~ pele;> t~ma_ que traz à discussão, hoje 
à tarde, aqui no Senado Federal, e dizer qu-e 
estou solidário com as palavTas_ que V. Ex' 
está proferindo. De alguma fonna, a situação 
em que vive o País, sob o ponto de vista políti
co-partidário, __ de algum tempo, igualmente, 
me angustia. Porque considero que o País não 
poderá consolidar a sua _transição sem_ que 
se teçam, em nossa Pátria, verdadeiras organi
zações partidárias. Nós concluímos a Consti
tUição, que talvez tenha sido o ponto mais 
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importante da transição, mas 'não é, a meu 
ver, o seu termo; acho que a transição so
mente concluirá quando dotarmos o País de 
verdadeiros partidos politicos estáveis, com vi
da permanente, fundonarrdo, coriseqüente
mente, em todos os instantes da vida na dona!, 
e não apenas nos perfodos eleitorais. Esta é 
a minha visão. De mais a mais, penso que 
uma Constituição que não tem a apoiar parti
dos políticos que sirvam como instituições in
termediárias, que o são, de canais interme
diárias entre governo e povo, que são Os parti
dos políticos, essa Constituição terá muitas 
dificuldades em regular e em disciplinar dife
ociedade brasileira. Eu me lembro de que cer
ta feita Gilberto Amado, falando sobre as 
Constituições, disse que elas nãO podem ser 
como uma ab6boda flutuando no ar; elas têm 
que ter raízes com o mundo que ela pretende 
regular. Entendo que os partidos políticos têm, 
sob _este aspecto, papet muito importante a 
deSempenhar. E, Por isso, quero~ mais uma 
vez; -arser -que -eStOú-SólidáiiO com ·as -ooserV2i
ções que V. Ext faz, e dizer mais além; que 
de alguma forma, nós, Parlamentares, nós, le
gisladores, nós, especificamente, Constituinw 
tes, fomos responsáveis pelo quadro verdadei
ramente catastrófico do nosso sistema parti
dário. Fomos responsáveis na propOrção em 
que aprovamos uma legislação extremamente 
permissiva, extremamente liberal, nO sentido 
negativo do termo, que permitiu fazer com 
que surgissem muitas instituições políticas 
que não são representativas da sociedade. Ho
je, no Brasil, ficou mais fácil criar-se W11 pâr
tido político do que uma microempresa. tais 
as facilidades que forain criadas para a forrila~ 
ção dos partidos políticos. 

DISCURSO PRON(JJ'{C/ADO PELO SR. 
JARBAS PASSARINHO NA SESSÃO DE 
29.9-89 E QUE. E!'ITREGUEÀ REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA P(JBUCADQ POS-. 
TERIORMENTE 

O SR. JARBAS PASSARINflO (PDS
PA Como üder. PronunCia CfSégL!Tnte discur
so.) - Sr. Presidente Srs_. Senadores, apre
sentei, em tempo oportuno, Projeto de Lei 
Complementar que tem o n9 244, que "dispõe 
sobre a composição territorial da Amazônia, 
do Nordeste, do Centrow()e_pte para efeito da 
política de desenvolvimento promovida pela 
C:Inião". 

ESse projeto passou a ser conhecido na im
prensa brasileira e teve ul}la interpretação dis
torcida em Mato Grosso. Um jornal importante 
do Estado publicou matéria com manchete . 
intrigante, dizendo que eu estava propondo 
a retirada de Mato Grosso dos beneficias fis
cais. 

Ora, não é isso que o projeto diz. Apenas 
·procuramos, no. projeto, fazer uma homoge
neidade ein relação às Unidades Federativas_ 
brasileiras, que devem compor cada uma des
sas regiões específicas, que estão atrasadas 
no desenvolvimento no_ Brasil. E preferi que 
a Amazônia fosse coincidente Com a ãntiga 
divisão do Conselho Nacional de Geografia, 
que fala na região Norte. 

O Sr. Mário Mata- Grande região Norte! 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ora, 

a região Norte, exatamente como diz o Sena
dor Mário Maia, grande regiãO Norte, que era 
c@~tituída pelos Estados do Pará, do Amazo
nas, e pelos então Território do Acre; do Ama
pá, de Rio Branco e Guaporé, Rio Branco pas
soU a Roraima, Guaporé pàssou a Rondônia 
el\cre passou a Estado; e outros Territórios, 
agora, passarão a Estado, também. 

Ora; o nOsso· objetivo era manter a caracte
rização dessa área como uma das mais subde
senvolvidas _do_B_rasil e, entretanto, potencial
mente rica, para poder benefidar-s.e dos in
centivos fiscais. 

A iniciativa foi tomada pelo Senador Leo
pOldO Peres, tio do nosso eminente Colega 
que hoje representa o Amazonas, e constou, 
exatamente, da Constituição de 1946 por essa 
iniciativa do deputado amazonense. 

Cabia, então, obrigatoriamente aos Presi
dentes da República alocar 3% da receita tri
butária ela Untão -para ·o desenvoMmentci"des
sas áreas_. Isso ficou em ser, até sete anos 
depois, <jUarido, erltãõ, veio a legiSlação que 
·caracterizo-u a chamada Amazôi1ía Legal. 

A Amazôriia Legãf, para mim; é uma ficção, 
porque ela permitiu ao Estado de Goiás fazer 
uma modificação, uma reestruturação das 
suas áreas mJ,Jniçipais, de maneira que pendu
rou no ParalelO 14 os municípios e eles vieram 
até o Paralelo 16. Com isto, Começamos a 
ter a Amazônia Legal muito próxima de Minas 
Gerajs, pr6xima até de Sao Paulo, e, aqui mes
mo, há alguns anos, o Sr. Senador Lázaro 
Barboza fez uma proposta de estender essa 
Amazônia Legal até- Brasilia, de maneira que, 
dentro de pouco tempo, podíamos ter o Presi
dente da República, os Ministros e o Supremo 
Tribunal Federal decidindo sobre os casos 
brasileiros, s_obre os problemas brasileiros, 
~dentro da Amazônia Legal. [sto, automatica
mente, fez com que a nossa área ficasse preju
diCada, p~r(:p.ie, a partif do momento em que 
se acrescentou, por exemplo, o Maranhão, 
ambivalentemente - eis que a oeste do Mea
rim, ele é_ Arn~ônia e, para o leste, ele passa 
a ser Nordeste - e o Maranhão passa a _se 
benefidar, duplamente, da Sudam e da Sude-
ne, por que não caracterizar o 'Maranhão no 
Nordeste? Ele, entã_o seria o Nordeste. A inten
ção de quem fez a Amazônia Legal foi, talvez, 
mais uma questão de homogeneidade fisio
gráfica, porque, de fato, parte da Hiléia Amazô
nica está em Mato Grosso e parte da Hiléia 
Arnazônlca ainda se encontra _f:to Maranhão, 
ainda que, já, com uma vegetação de transi
ção. O "ideaJ seria Portanto, agora, Como eu 
propus, que nós compusésstinos, novamen
te, a região· Norte e separásserpoS aqUeles ou
tros Estados que, hoje, não têm mais a vOca
ção armii:ônica que nós temos na antiga re
gião Norte, l?_or exemplo, Mato Grosso, que 
teve-_çl_~;;;membrado um território que, hoje, 
constitui o EstadO- de Mato Grosso do Sul, 
é, praticamente, uma área do Centro-Oeste 
e até sucdonada pela influêilcia de São Paulo. 
Portanto, do ponto de vlsta económico, tem 
muito menOs Identidade com os nossos pro
blem~ c:l~ ~~~_nia dá~si~a •. do que com a 

região mais desenvolvida do Pais. Isto colo
caria no Centro-Oeste, também, o Distrito Fe
deral, que tem um poder muito grande de 
influência. Entretanto, quando nós colocamos 
aqui no nosso Projeto, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins-- o atual EstádO 
de Tocantins - e Brasília, colocamos num 
conjunto homogêrieo, nós, evidentemente, 
pensamos que esse conjunto poderia ser ad
ministrado pela Sudeco, à Seinelhança da Su
dam e da Sudene. O MaranhãO ficaria na -Su
dene e a Sudeco trataria do problema do Cen
tro-Oeste. É claro que, aí, é preciso que o 
Governo faça as modificações que nós preve
mos· no art.- 39 do projeto, de maneira que 
esta área poSsa ser benefidada dos incentivos 
fiscais. Então, não Se trata de exCluir· Mato 
Grosso, prejudicando-.o, tira.ndo~lhé a pos-sibiw 
!idade de receber os beneficias fiscais -que, 
de certo modo fazendo uma análise do seu 
balanço de resultado, provavelmente, foi verifi
cado que a questão dos incentivos fiscaiS deu 
mãrgem -,f multa-corrr.:ipção,--e,é-maténa-que 
a nossa CPI d,a Amatôni_a __ ail:'tda vai debru
çar-se sobre ela. Logo, Sr. Presidente,· nosso 
objetivo, ao· fazer essa proposta de lei comple
mentãr, er~ de fortalecer de nOvo a região 
Amazônica, porque ela continua sendo, prati
abandonada. Durante muito tempo, nós vive
mos Já sem auxHio da área central, do Poder 
Ce~tral do País, do poder politico decisório, 
e, _agora, descobriram a Amazônia sob outro 
ângulo. Agora, a Amazónia é o pulmão do 
Mundo, o que é uma grande farsa, uma grande 

-mentira. A Amazônia deve ser intocada, põr
que, no máximo, nós vamos fazer reservas 
extrativistas, mas não vamos tocar na Amazô
nia, quer dizer, o subsolo amazônico fréaria 
intocável também, e isso, -de qualquer modo 
significa uma restrição a colocar aquele ex
traordinário potencial de riqueza a serviço da 
economia brasileira. É preciso incorporar a 
Amazónia à economia brasileira, porque o 
Brasil vai ben!==fic_iar-se disso. Hoj_e, por exem
plo, a Amazônia está s_endo responsável por 
1 O% das exportações brasileiras. As exporta
ções, que estão na aJtura de 35 bilhões de 
dólares, hoje, têm 3,5 a 4· bilhões de 9-ólares 
que são originàdoS daS exPortaçõeS da nossa 
região Amazónica. Nós somos exportadores 
de capital, isso é que é impressionante, en
qua!)to a Sudene tem um trabalho, no meu 
entender, muito mais eficiente, em relação aos 
Estados nordestinos, da( a iniciativa de fazer 
a mesma coiSa com o Centro-Oeste. · 

O Sr. Mário Maia - Permitewme_ V. Ex' 
um- aparte? - -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço 
V. Ex" com muito prazer, Senador Mário Maia. 

O Sr . .Mário Maia -Nobre Senador Jar
bas Passarinho, ainda não tive a honra dê estu
dar o projeto que V. Ex' está apresentando 
e pretendo ter essa_oportunídade o mais breve
possível. As preocupações d~ V. _Ex" - que 
já exerceu várias funções públicas, que é um 
homem da Amazônia, mas, antes da Amazô
nia, é um homem do Brasil - são cabíveis, 
de_ uma reordenação da fisiografia do Brasil, 
com respeito à disposição -da sua economia 
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e do· seu desenvolvimento. Realmente, com 
·a criãção desses órgãos, da Sudene, do Pólo· 
noroeste, do Centro~Oeste, foi havendo um 
tumulto e a penetração de um órgão na área 
de outro. E hoje, corno V. Ex" acentuou, há 
Estados, como Mato Grosso, que recebem, 
em determinado momento, incentivos que 
não se sabe se vêm da Sudam ou do· Centro· 
Oeste; o Maranhão: da Sudene ou da Sudam. 
Então, a distribuição poUtica que se fez na 
criação da Amazônia Legal foi-se deformando 
aos poucos e precisa agora de uma reorde
nação. Mais lógico é voltarmos ao que os cien
tistas, os estudiosos, os geográfos fiZeram na 
classfficação das grandes regiões do Brasil: 
a grande região Norte, compreendendo os Es
tados a que V. Ex!' fez referência; o Nordeste, 
que era dividido em Nordeste Oriental e Nor
deste Ocidental. Havia uma subdivisão- Nor
deste Ocidental: Piauí e Maranhão; Nordeste 
Oriental: demais Estados do Nordeste; região 
Lesie; região Centro-Oeste, com Mato Grosso 
e Goiás; e a região Sul. É uma divisão lógica, 
que não foi feita ~ó_ do_ ponto de vista geográ
fico, mas geopolitico também. Quando nos
sos cientistas a elaboraram, levaram e:m· consi
deração não apenas uma divisão territorial, 
mas todo um complexo de estruturação, que 
entendo muito válfd.o ,que seja retomad.o. As 
criticas que fazem às preocupações de V. Ex" 
são momentâneas, superficiais, mas, diante 
da lógica da necessidade dessa reorganização, 
todos compreenderão que o trabalho de_ V. 
EX' é patriótico, com o qual estamos de acor
do, para quE: a Amazônia não continue a ser 
discriminada, c_omo tem sido até hoje. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agra
deço, Senador Mário Maia, pelo aparte de V. 
Ex", que é um profundo conhecedor da proble
mática, da temática da Amazônia e brasileira 
e que viu claramente que a intenção do nosso 
projeto não é prejudicar outros Estados, é ape
nas diferenciar a temática de cada um. Por 
exemplo, sabemos que os 3% da receita tribu
tária nunca foram pagos, por nenhum Presi
dente, antes e depois do que eu chamo de 
Revolução de 1964, e que o Senador Ney Ma
ranhão chama de golpe. Então, a partir daí, 
verificamos que, se houvesse responsabiliza
ção constitucional, os Presidentes todos te
riam sido atingidos. Mas também reconheço 
que, se a União, naquela altura, destinasse 3% 
da sua receita tributária para o desenvolvimen
to_ da Amazônia, nós, através da SPVEA. antiga 
-Superintendência do Plano ·de Valorização 
EC:onômica- da Amazônia -, não teríamos 
condições de aplicar. Nós não tínhamos estru
tura para aplicar urri volume de _3% da receita 
tributária. 

Passamo's depois, com ·o Presidente Caste
llo, à Operação Amazônia e, conseqüente
mente, a aplicar os incentivos fiscais que a 
Sudene já estava aplicando, que a Sudene se 
inspirou na solução dada para a Amazônia 
ê apareceu também em seguida a pressão 
do Nordeste, que é muito importante. Primeiro 
porque o Nordeste representa uma pressão 
demográfica, geográfica, geopolítica maior do 
aue a Amazônta. No momento esse grande 

avanço-sobre o Oceano Atlântico Sul, é de 
uma importância estratégica enorme e, ao 
mesmo tempo, a pressão social ·que se exerce 
no Nordeste, hoj~ com m(lis de 30 milhões, 
de criaturas, com um crescimento de pratica
mente um milhão de criaturas por ano e com 
uma falta de base de sustentação do seu solo, 
do seu subsolo para essa atividade. Daí eu 
ter sido aliado entusiástico da iniciativa do Pre-
sidente Médici de fazer a T ransamazônica, que 
seria, exatamente, a transferência do homem 
sem a terra, na liguagem de Oliveira Vianna, 
para a terra sem o homem, que_era a Amazô
nia. E ·com- aquilo nós ocupávamos, de ma
neira metódica, sistemática.. a Região que po
deria ser objeto de cobiças internacionais co
mo é a expressão do professor e historiador 
Arthur César Ferreira Reis. 

Ora, a partir dos -iáCeiiltivos fiScais, entâo, 
nós_ começamos a Verificar o problema ser 
objeto de UJil.â, não digo cobiça, aí não seria 
o caso, nem ambição, mas de uma natural 
intenção de outras regiões do Brasil se asso-
ctarem a 'isso. E aparece õ c{t.ie ·chairiO hoje 
de ficção, que é a chamada Amazônia Legal. 

H:i algumas pessoas, ·na Amazônia, que pre
tendem ter o Ministério da Amazônia. Vejo até 
políticos já prometendo, candidatos, criar o 
Ministério da Amazônia. Assim como tivemos, 
através de Leopoldo Peres, um tratamento di
ferenciado para a Amazônia, apare'cerão ime

tério da Amazônia, assunto ainda polêmico 
na própria Amazônia, sobfe o qual inuitos 
cientistas, e mesmo o pessoal da Amazônia, 
estão divididos, uns a favor e outros contra 
E que ele discutisse o problema, prímeiro co
nosco, _os amazõnidas, para cl.ssim, evoluir no 
seu argumento e tirar conclusão da conve
niência ou nãO de se criar esse MinisTériO. Le
vamos-lh~ essa sugestão, diante da intensi
-dade das preocupações atuais, para que se 
evoluísse no sentido da criação de um Minis
tério, como v. ~disse temático; e-de se trans
formar um instituto como o lbama no Minis
téOo do Meio Arribiente, que cuidariã das pro· 
b!emáticas ambientais da Amazônia, do Nor
deste, do Mato· Grosso, do Centro-Oeste, da 
Mata Atlântica. Assim, estaria realmente dentro 
do nosso contexto .da preocupação proble
mática de uma campanha e de um programa 
de governo. Porque apresentamos o·rriesmo 
argumentO: amanhã, o Nordeste, com seus 
problemas, o Centro-Oeste com--s-eas~proble· 
mas, o Pantanal também, vão pedir um minis
tério. Estamos, pois, assessorando, e, se for
mos ouvidos, levaremos idéia: para o -Presi
dente, argumentando _desta maneira: realmen
te, pensamos que era bom, mas, assessorados 
por pessoas da região, evoluímos para a <::da
ção, ao invés do Ministério da Amazônta, do 
Ministério do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováv_eis. 

diatamente os do NordeSte, e aparecerão de- 0 SR. JARBAS PASSARINHO_ Con
pois os do Centrq-Oeste. Se fizermos o Minis-
tério _da Amazônia, vai haver 0 Ministério do gratulo-me com V. Ex' pela iniciativa que to-

mou dentro do seu partido. Mais de um candi-
Nordeste, com maior força ainda, sem dúvida dato já fizeram esta proposta, e vejo a força 
alguma, e vai acabar ap_arecendo o Ministério do Nordeste. Nós, que somos veteranos, v. 
do Centrei-Oeste. Então; não é o caso de repar- fr. e eu, nesta casa, e v. Ex" como DePutado 
tir em ministérios; é o caso, isto· sim, de se no passado, sabemos que quando o Nordeste 
~%·~~~ :.t~~:c~~~~~m ~~~~et!~~~=: se uniu à bancada aguenida, nós, do Norte, 

perdemos a capaddade de competir. 
com _a s~a proble~ática, irlclusive. Veja, exatamente, qual foi o objetiVo nosso 

o Sr. Mário Maia _ Permite v. EX' wn como Constituinte: criar uma receita -de[ivada 
aparte, para ·esclarecer, porque estamos en- de 3% da Receita Tdbutária da União pci:ra 
cravados nessa referência que v. Ex" fez, atra- ser destinada- a regiões subdsenvolvidas. A 
vés de nosso candidato. idéia dó Colistituinte era ter I% pãra o Norte, 

- 1% para o Nordeste e 1 %__p_a_ra o ~entro-Oes~. 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois Quando veio a regulamentação, que se deu? 

não! O Nordeste, com a força que tem de pressão 
O Sr. Mário Maia- Realmente, 0 nosso e de poder de barganha, no bom sentido - -

-candidato, do Rio Grande do Sul, está como não estou falai1.d6 arabicamente, estou falan-
V. Ex', como nós todos, preocupados com do em termos normais -, o Nordeste levou 
a problemática nacional. Hoje, a Amazônia, em consideração a sua grande população. E. 
inclusive através da nossa Comissão Parla- levando _em consideração a sua grande popu-
mentar de lnquédto,-está enfocada nas preO- lação, imediatamente passou, dos 3%, a ficar 
_cupações nacionais e internacionais. Natural- com 1,8% , e a Amazônia ficou igual ao Centro· 
mente_assessorado por pessoas do Norte, e, Oeste, com 0,6. - · -~ 
talvez, do Nordeste,. 0 nosso candidato a Presi- Ai é qUe digo que, quando fazemos ess~ 
dente colocou, dentro do seu programa de comparações, entra a luta entre a "panela de 
campanha,tambêmapossibilidadedesecriar barro" e a "panela de ferro", e_n6s somos 
o Ministério da Amazônia, sobre o _qual se vem a "panela de barro". 
fã1ando_. Então, falei, recentemente, para 0 Pre-: Isso deve ser levado em consideração; exa-
sidente, em exercício, do meu Partido. Doutel - - tamente para essa tentativa, que pensO fazer 
de Andrade, que chamasse a atenção _ por- na apresentação_ do projeto, para homogenizar 
que rião temos possibilidade de estar conver- as regiões. O Nordeste _é tão importante para 
sande com o nosso candidato, devido estar nós-que, indiscutivelmente, seinpre levará van-
_ele percorrendo o Brasil, levasse a mensagem tagem quando se tratar de uma política de 
de nossa preocupação que não colocasse, co- atuação ou de estratégia nacional. 
mo argumento no seu programa de campa- Dou a V. EX', Senador MáriO Maia, Um exem· 
nha, a promessa de formação de um Minis- pio de quando era Governador do -Pará: vim 
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aqui, a Brasília, trazer uma ponderação ao ex
Presidente Castello Branco, porque o Nordes
te estava recebendo um apelo do seu Governo 
imensamente maior do que o que estava dan
do à Amazônia. Ele-se voltou para mim e disse: 
-"Voe e foi um bom aluno na Escola de Esta· 
do-Maior, que comandei; sabe que, na ofen· 
siva, temos o ataque principal e o ataque se
Clnldário. Então, a frente principal decide os 
assuntos, a secundária auxilia. Qual é a frente 
principal, no seu entender, numa estratégia 
nacional, o Nordeste ou o Norte?" fiquei cala
do. Porque, evidentemente, é o Nordeste o 
problema mais angustiante que temos. A pos
sibilidade de Já gerar convuJsões_sociais é mui
to mais séria do que a nossa. do Norte. 

O Sr. João Menezes- Permite V. Ex9 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Faço um apelo a V. Ex', nobre Senador 
João Menezes, no sentido de que não aparteei 
o nobre Senador Jarbas Passarinho, porque 
o tempo do orador já está esgotado. 

Lembro a V. Exl', nobre Senador João Mene
zes, que é o próximo orador inscrito, e fará 
na ocasião seu discurso. 

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
lastimo não poder apartear o nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~V. Ex' dísporá de 50 minutos. para proferir 
seu discurso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Aten
dendo a essa gentil colocação do Preside.n,te 
da Casa, dou meu discurso também como 
encerrado, na esperança de que ó projeto' so
bre o qual falei tenha a compreensão primeiro 
-tenho a certeza de que terá-:- do Nordeste, 
aqui na figura do Senador J.utahy Magalhães 
e de todos os nordestinos. Porque nada inter
firo no Nordeste, a não ser até para louvar 
a sua força e, depois, porque não estamos, 
na verdade, retirando o Estado de Mato Gros
so, como o jornal publicou, dos benefícios 
dos incentivos fiscais. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

DISCuRSO PRONdf!CJAbo PELO SR. 
JQ.oÍO MENEZES DE .29-9-89 E QaE 
ES1REGaE À i?EWS40 DO ORADOR, 
SERIA f'(JBUCADO POSTERIORMEN-
7E.-

OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Pro
nuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente: 

Antes de iniciar o ~eu discurso, quero fazer 
uma referência multo rápida à insensibilidade 
do Tribunal Superior do Trabalho: acho que 
a decisão do Tribunal Superior do Trabalho 
sobre a reivindi<~ação salarial dos bancário:;, 
está criando uma situação muito diffcil para 
o País, porque essa reivihdicação do Banco 

do Brasil - e dizem por aí afora, que são 
as pessoas mais bem pagas - vai dobrar a 
responsabilidade do Banco e com isso, tarTI~ 
bém alcançar o desempre~o a muita gente 
porque agências serão fechadas. funcionários 
serão demitidos, enfim, a confusão está criada. 

Atrás dessa decisão do Tribunal Superior 
do Trabalho virão, naturalmente, reclamações 
idênticas, e.omo a da Ciaxa Econômica, a do 
Banco Central, e certamente, também recla
mações dos outros Bancos. Então-, essa deci
são pode leYar o País ao caoS, a grandes difi
culdades, porque influirá em uma greve que 
afetarâ a compensação bancária, de vez que 
será alcançado, também, o Banco Centrai. 

O que todo mundo diz, o que se fala, é 
que esse aumento foi absurdo, porque os fun
cionários do Banco do Brasil além das vanta
gens sociais que têm, possuindo o clube mais 
rico São, também os seus funcionários os mais 
bem pagos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, feita_ 
-essa pequena introdução, quero referir-me à 
viagem que ftz a Londres, como observador 
parlamentar, na Delegação brasileira àquele 
Pais. 

O Sr. Mário Mala - Permite-me V. Ex' 
um aparte, nobre Senador João Menezes? 

O SR. JOÃO MENEZES -Com muito 
prazer, nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia - Somente para fazer 
uma correção. Os funciOnários do Banco do 
Brasil não receberam aumento, receberam o 
que foi corrigido nos seus proventos, nos seus 
ordenados. Foi apenas uma correação mone
tária, restabelecendo o devido poder aquisitivo 
real, e não um aumento. Só essa correção. 

O SR. JOÃO MENEZES- É essa corre
ção de proventos_ que está levando o País à 
garra. Agora mesm6 temos_ um projeto do 
nobre_Senador Jarbas Passarinho refemte a 
imóveis, que se relaciona também com essa 
histórdia da correção que já possui vários no
mes, que você vai pagando dia-a-dia, mês a 
mês, e ninguém sustenta mais pagar a compra 
das casas que sonharam fazer. Assim também 
o sistema de saúde de Golden Cross. da Amil 
e dessas_outras todas, contendo várias barbari
dades. Agora eles estão_ querendo cobrar até 
pelo BTN fiscal, aquele que aumenta diaria
mente. 

Então, é uma matéria isustentãtável sena
dor. Ou nós temos bom senso e temos cora
gem para enfrentar essa situação ou então 
este País vai de dificuldades em dificuldades 
cada dia mais. 

Vamos, agora analisar uma coisa amena. 
Sr. Presidente, como delegado da União Inter
parlamentar, tive a honra de comparecer à 
última reunião realizada em Londres, no mês 
de setembro, onde presenciei um dgs maiores 
acontecimentos políticos-sociais reunindo ho
mens de toda parte do mundo, cada um de
fendendo as suas possibilidades e interesses, 
quer, fossem ricos, países em desenvoMmen
to ou países pobres. A nossa delégação foi 
presjdida pelo eminente Senador Humberto 
Luc~ que, com muita sabedoria e proficiên
cia, além de ter sido um dos oradores do ple
nário, pela posição que manteve, S. EX' conse
guiu sugerir, para os debates da próxima Con~ 
ferência, a inlcusão da questão do posidona
me'nto dos países em relação ao Fundo Mone
tário Internacional, tendo também acolhida ~ 

sugestão para que um brasileiro seja ·incluído 
no Comitê Executivo da On!ão lnterparlamen-
tar a nível mundial. _ _ 

A cerimônia de abertura desta 82• Confe- -
rência foi uma das mais belas que vi, realizada 
no "Palace ofWestminster",.dirigida e prese
dida pela Rainha da Inglaterra, com a presença 
do Duque of Edinburgh. Realmente, uma reu
nião fnesquecfvel. 

Vimos como, aiJtda hoje, se_mantem um 
sistema como aquele de Londres, em que_ a 
rainha é o sustentáculo, representa a honra, 
o cuidado, o zelo de toda a nação bretã. 

Após essa abertura, houve um pequeno 
"party", oferecida pela Rainha da Inglaterra "in 
the Royal Galiel)' Palace of Westminster", ou
tro setor do Palácio. Lá, tive a grata satisfação 
e a grande alegria de conver&ar com a Rainha 
e apertar-lhe a mão, fato inusitado para mim. 
Fiquei muito satisfeito, pois nessa oportuni
dade, sua majesta demostrou que a pedra que 
trazia na lapela do seu simples vestido e colar 
que estava usando eram Pedras brasileiras. 

Tive, também, a oportunidade 'de falar com 
a Ministra Marg~ret Tha.tcher,J11ulher de gran
de personalidade, com capacidade enorme de 
atrair a atenção das pessoas onde estiver falan
do. Nessa _oprtunidade ela, -se referiu com 
maior interesse à pessoa do nosso Presidente 
José Samey, cqm quem havia tido contato 
em Paris e obteve de Sua acelência a melhor 
impressão possível, como homem inteligente 
e de bom traro- e Estadista. 

Após esses fatos, houve a reunião Plenária 
na qual tivemos a oprtunidade de nos inscre
ver, tendo sido um dos oradores. O nosso 
pronunciamento referiu-Se à situação mundial 
dos países ricos, dos países em desenvolvi
mento e dos países pODres. E-pOr esse profiUn
ciamento, felizmente já tivemos a honra de 
receb_er manifestações das mais elogiosas do 
Embaixador da Santa Sé, em ROma, do Ema
baixador em Paris, do Embaixador Dário Mo
reira de Castro Alves, e do muitos outros mos
trando que nós, no Brasil estamos discutindo 
assuntos que se ref~m. realmente, à grande 
e complexa política internacional 
· ConCluindo a nossa expOsição, solicitamos 

três medtdas que julgamos necesSárias e que 
deverão ser incluídas na próxima Conferência 
Interparlamentar. 

As três medidas eram as seguintes: 

Em face do exposto, submetemos a 
essa Conferência, para análise e debate, 
as seguintes proposições: . 

a) que os pã.íses desenvolvidos reco
nheçam a ill)perlosa necessidade de os 
pobres alca~lÇareffi um nível de des_envol
vin'J"eilto QUe lhés permita cumprir suas 
obrigaçõeS externas, assim como ~as in
ternas. Desse modo, sugerimos que as 
relações de comércio intem_adonalse fa
çam sem a preponderânci_a de vantagens 
para qualquer dos lados, permitindo aos 
países "pobres saldarem seus compromis
sos externos sem que ocorra a falência 
de seu desenvolvimento interno. 

b) que os paises desenvolvidos não in
terfiram na escolha dos itens de produsão 
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dos países_ pobres, permitindo-lhes de
senvolverem sua própria tecnologia, fun
damentada em sua realidade e nos _s_eus 
próprios recursos, e evitando não só a 
concorrência deslea1 com os patses ricos, 
como também uma troca sempre defici
tária para os países subdesenvolvidos, pa
ra que se atinja o justo equilíbrio nas rela
ções econômicas entre todos eles. 

c) que nos países subdesenvolvidos a 
produç:ão de alimentos, item de interesse 
comum ao mundo, não seja atingida pe
Jos efeitos da concoqência <:Ofl"! as gran
des potências, l~vando-se em conside
ração as caracteristicas agrícolas e tecno
lógicas de cada um, e evitando-se a im· 
portação de pacotes fechados, que repre
sentam os interesses dos países ricos e 
que só aumentam a pobreza e a depen
dência dos pobres. 

Assim, Sr. Presidente, faÇo este registro para 
que fique gravado nos Anais da Casa os nos
sos trabalhos como representante do Senado 
da República àquele acontecimento, e peço 
a v. Ex"-para transcreVei na íritegTa o discurso 
que pronunciamos e·qu-e passal'ffi:ISâs mãos 
de V. Exo 

Muito obrigado, Sr:Presidente. (Muito bem!) 

DOCGMEf'iTO A Q(JE SE JIEFERE O 
SR.JOÁOMEI'IEZESEMSEVPi?ONV/'1-
C/AMENTO: ·-

Por relevante, cumpre assinaJar que, se o 
volume e direç:ão _dos fluxos internacionais de 
capital e ajuda ao d~senvolvimento interna
cional continuarem a ser dominados pelas 
mesmas forças económicas e -as mesmas 
considerações políticas que os governaram 
até agora, o hiato entre os países desenvol
vidos e os menos desenvolvidos não se tomará 
menor, e em alguns casos, deverá aumentar. 
Na década de 70, as estatísticas oficiais da 
Organização das Nações Unidas estimavam 
a média da renda "per capita" dos países em 
desenvolvimento em um doze avos da renda 
média "per capita" dos países desenvolvidos. 
Se as relações estruturáis e institucionais que 
agora norteiam as reláções econômicas em 
todas as partes do mundo continuarem a ope
rar da m~ma maneira no futuro, aquela pro
porção poderá cair para um dezoito avos no 
ano dois mil. Para reverter tal processo, torna
se W"gente que ocorram profundas mudanças 
nas reJações econômicas entre a parcelr3 de
senvolvida do mundo e sua fatia mais pobre, 
que passaria a usufruir os benefícios do desen
volvimento econômico, o que representa, em 
última análise, um processo de mudanças 
qualitativas na estrutura da economia que con
duzem à melhoria do bem~estar das popula~ 

_ ÇõeS. Aos países pobres não basta apenas a 
ocorrência do crescimento ecónômico, que 
comporta urna conotação tão somente qUan
titativa, traduzindo-se por uma expansão glo-

Pronunciamento do Senador João Menezes bal da produção_ de bens e serviços, sem refle-
na W Conferência Interparlamentar em Lon- xos sensiveís na distribuição -da ·renda. 
dres. Particu1armente na América Latina, o rúvel 

A expansão da riqueza muhdial processou- de vida é, gera1mente, muito ba_ix:o. Abrange 
se e se processa de modo acentuadamênte uma área de cerca de vinte milhões de quilô
desigual, desenvolvendo~se alguns países em metros quadrados, estimando-se uma popu
ritrno mais rápido que os demais, o que esta- lação de aproximadamente seisc~ntos e cin-
belece distância cada vez maior entre os países quenta milhões de habitantes para a· anõ dois 
desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Assim, mil, com uma taxa de cre_scim~nto popula-
o progresso econõmico dos tempos moder- cione1l de dois ponto _oito por cento, conside-
nos favorece maior número de pessoas, não rada, portanto, excepcionalmente elevada. O 
obstante persistir a desigualdade como uma setor industriar, apesar da relativa abundância 
constante na vida dos povos. -dos minerais e da pres_ença de jazidas de pe-

Os países denominados modernamente em tróleo, é pouco desenvolvido. A produção agri· 
desenvolvimento abrangem a totalidade do cola destinada à alimentação _é claramente in
continente africano, toda a América Latina, suficiente, a despeito da predomil')ância do 
quase toda a Ásia. Os Países cOmpreeridiaos setor primário na estrutura-ocupadonal da pc
nessa área contam cerca de quarenta por cen- pu1ação e da importancia de que se reveste, 
to da população mundial, somente reunindo, _em alguns casos, a pecuária. As cu1turas cc
entretanto, quinze por cento do Produto Mun- mercializadas em nível internacionaJ - cana
dia] Bruto expresso em termos normais. Nou- de-açúcar, café, algodão- con_stit~ern, com 
tro extremo, os países desenvolvidos -Euro· os minerais, a base das exportações insufi
pa Ocidental, Canadá, Estados Unidos da cientes para compensar o déficit da balança 
América .do Norte, Japão -, comportando de pagamentos devido não apenas, à impor
apenas dezenove por cento da população tação de manufaturas e produtos alimentares, 
mundial, detêm setenta e oito por cento do mas, principalmente, à deterioração das rela" 
Produto Mundial Bruto. Em cõmum os países-- --Ções de trota. Em outras paJavras, os países 
pobres vivenciam as mesmas dificuldades, en- ricos não aceitam a concorrência dos países 
frentam problemas gerados por idênticas s[- pobres relativamente ao que produzem e, em 
tuaçõ_es de simUares características: baixa pro- conseqüência, iinpêdem a evolução dos· paí
dutividade da mão"dew0bra, divisão desigual ses pobres, ao mesmo tempo em que usu
da renda, extremos na estrutura fundiária, de- fniém de sua produção extrativa. São econo
semprego estrutural, precariedade da infra-es- mias ainda subdesenvolvidas que conservam 
trutura sódo-econômica, baixo grau de urba~ a marca, um pouco atenuada, da economia 
nização e de industrialização, dependência colonial, tributárias da demanda intemacionaJ 
tecnológica, carência de recursos para suprir e sujeitas às oscilações no mercádo mundial. 
as permências geradas pelo subdesenvolvi- Por força da dívida externa, os países em . 
mento. desenvolvimento estão transferindo maciça" 

mente para o exterior recursos mais do que 
necessários a seu desenvolvimento econômi
co, sacrificando os menos favorecidos, negan
do-lhes o inalienável direito. de atingir níveis 
de bem" estar social compatíveis cOm sua Con
dição de seres humanos. Nesse_ contexto, ma
nifesta-se a prernênda com que os países de
senvolvidos devem adotar políticas adequadas 
com o objetivo de atingir a redução das atuais 
taxas de juros e melhorar as perspectivas co
merciais dos países endividados. Nos últimos 
anos, a política errática das taxas de juros inter
nacíonals inviabilizou todo o proieto de desen" 
volvimento económico de urna geração. 

Ainda outro relevante aspecto merece _ser_ 
enfatizado. Móltiplos e evidentes são os exem
plos- para só nos referirmos à América Lati
na -dos enormes esforços emitidos em prol 
da manutenção da paz, que só é possível de 
ser construfda e mantida se se constrói e se 
mantém uma sociedade_ justa, equânime, em 
que sejam equacionados e solucionados os 
problemas que afetam os mais elementares 
direitos do homem: o direitO à vlda, à saúde, 
à moradia, à _alimentação, ao trabalho_. A solu
ção para a crise dos países em desenvolvi
mento reside nc;> enfrentamento consciente e 
responsável das suas reais causas, sem solu
ções milagrosas nem formulas fáceis ou má" 
gicas. 

Assim, os países credores precisam adotar 
políticas acertadas para o tratamento da ques
tão da dívi~ _ ext_ern,a, com .b.ase no pressu
posto de que o problema é tanto dos países 
devedores quanto dos credores .. Da mesma 
maneira, ~em nível interno de cada pais em 
desenvoMmentp, as,elites precisam ser alerta
das para a importância ~e _que se reveste a 
distribuição da _rend.:l, da riqueza, dos efeitos 
do progresso. 

Brasilia, 21 de setembro de-1989 
Caro amigo, · 
Eminente Se-nador Joilo Menezes, . . 
Tenho a agradecer-lhe a gro;~nde gentileza 

que teve em envj.ar-_me_ t_exto, e_m fraqc.ês, de 
excelente discurso seu em que coloca em ter
mos magistralmente bem concebidos .o pro
blema da díviSão do mundo em país.es desen
volvidos e errl desenvolvimento, da diversida
de de rendas e pOPUlações erU LJm _e: õutro 
-lado e o da dívida externa dos segundos. Per
mita~me-louvar a apresentação e os dados 
corretissimos, tudo em perfeita síntese, com 
as conclusões justas e certas. · 

Do amigo fiel e admirador certo, 
Dário Moreira de Castro Alves. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 225, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen" 
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi Outorgada pelo Ato 
da Comissão Oiretora, n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do pro
cesso n9 007.082/89-4, 

Resolve aposentãr, por invalidez, Maria do 
Socorro Saldanha Rarnálho, Adjunto Lagisla~ 
tive, Oasse "Especial", Referência NS-19, do 
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Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do art. 40, tnclso I, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 428, inciso lll, 429, inciso III, e 
414, § 4•. da Resolução SF n• 58, de 1972; 
art. __ 39 da Resolução SF n" 13, de_ 1985; art. 
29 da Resoluç:ão_SF n9 1_82, de 1987; art 5? 
da Resolução SF n9 155, de 1988, e art. }9 
da Lei n9 1 .050~ de 1950, observado o disposto 
no art. 37, inciso XI, da Constituição federal. 

.&nado Federal, 6 de setembro de_ 1989. 
-Senador Nelson Cimeiro, Presidente 

("') Republicado por haver saído com omissão 
no DCN, Seção II, de 6-9-89 · · --

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias ·apreCiadas de 19 a 
30 de setembro a e I ~89 .:__: art 269, 11, do 
RegimeritO Interno) 

Projetas aprovados e enviados à san
ção do Presidente da República 

-Projeto de Lei da Câmara n" 13, de 198.9 
(n~ 772/898, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, ciue. cria o Quadro 
Cofrlplementar de Oficiais· do Exêrcito.(QCO), 
e dá outras providências. Sessão: 26K9w89 (.exw 
traordinária) 

-·PrOjeto de Lei da Câmara n" 33, de 1988 
(n~ 5.775/85, na Casa de origem), que consiw 
dera penosa, para etêito de concessão de apo
séntadoria especial aos.vinte e cinco anos de 
serviço, a atividade profission~l de telefonista. · 
Sessão: 27-9-89 · · 

-Projeto de Lei da Câmaran~ 27, de 1989 
(n91A55L89, na Casa de·origem), de inidativa 
do Tnbunal Superior do Trabalho, que aJtera 
a composição e a organização interna do Triw 
bunal Regional do Trabalho da 12• RegiãO, 
cria cargos e dá outras providências. Sessão: 
27-9-89 . - . . 

-Projeto de Lei da Câmara n9 58, c:fe 
1988-Complementar (n9 18/88~Complemen-. 
tar, na Casa de origem), que' possibilita afasta-" 
menta de magistrados dirigentes de classe.. 
Sessão: 28-9-89 · · · 

-Projeto de Lei da Câmara n9 3.8, de 1989. · 
(n91.666/89, na Casa de oriQern), de iniciativa 
do Presidente da República, qúe ftxa o efetivo 
da Polícia Militar do Distrito Federal, e dâ OUw 
tras providências. Sessão: 2$-9-89 
Projetos .aprovados e enviados à sanção 
do Governador do Distrito Federal 

-Projeto de Lei do· DF n9 34, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede· 
ra1, que dispõe sobre a regu1amentação ou 
desconstituição de parcelamentos !Jrbanos, 
implantados no território do Distrito Federal, 
sob a forma de loteamentoS ou condomínios. 
Sessão: 5w9w89 

-Projeto de Lei do DF n9 33, de 1989, . 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que cria, no Quadro de Pessoal do Distrito 
Federal, a carreira Apofo às Atividades Jurídi
cas e dá outras providências. Sessão: 13-9-8.9~ . 

-Projeto de Lei do DF n• 36, de 1989, . 
de iniciativa do dovernador do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre o tombamento, pelo Dis· 
trito Federal, de bens de valor cultural. Sessão:· 
13-9-89 

-Projeto de Lei do DF n~ 38, Cie 1989, crédito, no valor correspon"ente, em cruzados 
de iniciativa do Governador do Distrito Fedew novos,a23.568.936BônusdoTesouroNacio-
ra1, que cria a Secretaria do Meio Ambiente, nal- BTN. Sessão: 21w9w.s9 . . - . 
Ciência e Tecnologia e dá outras providências. . -Projete;> de Reso~uçá;o n9 64, de 1989, que 
Sessão: 13w9w89 autoriza o Governo do Distrito Fedei-ai· a con-

-Projeto· de Lei do DF 09 40, de 1989, tratar, coni ·a garantia da União, operação de 
de in(çiativa do Governador do Distrito Fede- crédito externo no valor de até.{.($$ 
ral, que autoriza o. Governo do Disbito Federal I 00,000,000~00 (cem milhões de dólares 
a. contratar, com o aval da União, operaçã() americanos). SéSsão: 25w9w89 (extraorâiriária) 
ae crédito no valor deUS$ 200,000,000.00 ·-ProjetodeResoluçã()n965,de1989,que 
(duzentos milhões de dólares americanos). autoriza a Companhia Energética de Minas 
Sessão: 19w9-89 Gerais:::.... CEMIG, a .contratar operação de créw 

-Projeto de Lei rlo DF n9 46, de 1969, dito. éxtemo nó val9rde.US$ 90,000,000~00 
de initiativa do Tribunal de Corltas do DF, (noventa milhõeS de dólares americanqs). 
qr.~e altera a redação do art. 29 da Lei n9 2, Sessâo: 27,.;9~89 ·· --· · 
·de 30 de novembro de 1988, e dá outras provi- - Prgjeto de Reso)ução n~. 69, de 19.89, que 
dências. Sessão:.19-9w89 autoriza a República Federativa do Brasij a 

-Projeto de Lei do DF n9 54, de 1989, u1timar contratação.. de operaçã9 de. crédito 
de iniciatiVa do Governador do Distrito Fede- no valor de até FF 22.097.000,00 (vinte ~ dols 
ral, que reestrutura a categoria funcional de milhões, noventa e sete mil francos fr~nc.~es). 
Assistente Jurídico do Plano de Oassificação Sessão! 2a-g.:s9· _ ·-· . . . . . . 
de Carg'os de que trata a 1Lei n~ 5920, de -Projeto de Decreto Legislativo n~ p, de 
1 ~ de setembro de 1973, ~ a sua retribuição. 1989 (n9 54/89_, ·na Câniar5i d95 DeputadOs),· 
e. dá outras providências. Se5são:.20~9w89 (exK qUe aprova o texto do·acordo de clia_ç:ão da 
traordinária) Comissão Mista, celebraQo entre o Governo 

-Projeto de Lei do DF. n9 45., .de 1989, da República Federativa do Brasil e da Repú· 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede- blica da Guiné, ·celebrado em WashingtonwDC, 
ral, que autoriza o Poder ExecUtivo a abrir cré- em 4 ·de abril de 1989. 
ditos adci.onais até o.limite de··NCz$ -Projeto de Decreto Legislativo n~ 13, de 
158.843.000,00 (centoe.~üentéi·eoito-mi- 1989.(n~ 45/89, na C~mara dos oeputádos); 
lhões, oitocentos e. quarenta e três mil cruzaw que aprova o texto do acordo para estabele
dos noyas), e dá outras providências. Sessão: cimento de uma zona -noi;t difi~~ndJ ao longo 
21-9w89 da fronteira entre o Brasii"'e a Venezuela, celew 
Projetas aprovados e enviados .à P~mw... brado em Brasília, em 17 de maio ·de 198a 
gação _ Sessã'o:· 28-9w89 - . ~ _ ~ 

-Projeto.de Resolução n9 62, d~ 1988, de -Projeto de Decreto Legislativo n9 14, de 
inidativa ~a Comiss.ã.o Oir.e.tQra, que. institui 1989 (n~ 45/89, na Câmara"dos Deputados), 
a Gratificação de Nata[ Sessão: 6-9K_89_ que aprova o texto do Tratado de AsSistência 

-Projeto de Res9}ução n9 4 7, de 1989, de. Regional para Emergências Alimentares -
autqria d,q S~enador Jamil Háddad, que dispõe Tarea:, concluído com os Governo da Argen
sóbl'ê a justifi~ação·de ausência de Senador tina, Bolívia, Colômbia, Cuba, Equãdor, Costa 
ãS s~es. hàshipóteses.que menciona. Ses· Rica; Chile, Hoil.duras, México, Panamá, Peru, 
SãO: 13w9~89 Uruguai, Nicàrágu"a, Paraguai e Venezuela, em 

-ProjetodeResoluçãony5.6,de1989,que· Caracas, errl 8 de abril-de 1988. SeSs'ão: 
autodz,a Q . .Oovemo do .I~stado d~ São- Paulo 28-9-89 · 
a· contfã:far op.eração de 'crédito externo, em · Projetos aprovados e enviados à Câma-
valor e(fuiva)ente a .até_ US~· 24,007,558,0Q n1 dos Deputados 
(Vinte e quã.tro_ milhões, sete mjl, qui11hentos -Prejeto de Lei do Senado n917, de 1988, 
e cinqUenta-~ olR> dólares ctmericanos) jUnto de autoria do Senador Fernando Henri,que 
ao Export·lmport Banck of the United StateS' Cardoso, que autoriza o Poder Executivo a 
- Eximbari:k. Sessão: 13-9w89 conceder pensão especial à Senhora Maria 

-Projeto de Resolução n9 55, de 1989, que Reginalda Vieira Raduan. Sessão: J9~9-89 
autoriza a Companhia do Metropolitano de (competênda terminativa da comissão). 
São Paulo. a contratar operação de. crédito no -Projeto de Lei do Senado n9 82, de 1988, 
valor correspondente,· em cruzados novos, a de autoria do Senador Marco Maciei,que mo-
1.135 ... .75_7,9.4 BTN, junto à Caixa Económica difiéa o Decreto-Lei fl9 2234, de 23 de janeiro 
Federal. SesSão: 13-9·89 _. de 1985, que limita a remuneração e demais 

-Projeto .de Resolução n9 57, de 1989, que vantagens devidas a diplomatas casados, serw 
autoriza o Governo do Estado de Santa Cata- vindo junto no exterior. Sessão: I 9w9w89 (cOm
rinã a elevar, em caráter excepdonal e tempow petência terminativa de comissão). 
rariarnente, o limite de sua dívida consolidada -Projeto de Lei do Senado n9 120, de 
interna, Para fins de emissão de Letras Finan- 1989, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 
c eiras do Tesouro do Estado de Santa Cataw que regulamenta o registro e uso das informaw 
rina- LFrC, em Valor equivalente at:? 'dõ res- ções geradas pelos Poderes Públicos e dá ou
gate de 72.123.640 Letras Fmanceiras do Te- tras providências. Sessão: }9-9w89 (competên· 
soure-do Estado de Santa Cataiina- LFfC cia erminativa da comissão). 
vínCeridas neste semestre. Sessão: 21-9-89 -·Substitutivo. do Seriado ao Projeto de Lei 

-Projeto de Resolução n9 58, de 1989, que da Câmara _no. 12, de 1989 .(n9_ i .o32/83, na 
autoriza a Prefeitura Municipal de Recife, Esta- Casa de origem}, que dá nova redação ao 
do de Pernambuco, a contratar operaçãO de art. 132 da Lei 11'5.869, de 11 de janeiro de 
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1973 - Código de- PiOCesso ·Civil. Sessão: -Projeto de Lei do Senado n~ 163, de 1989 
5-9~89 ' .....;;Coffiplementar, de_autorla do Senador Fer-

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nando Henrique Cardoso; que define, na for
da Câm2rra n~ 76, de 1988 (n~ 844/88, na Casa ma da alfnea a do inciso X do art. 155 da 
de origem), de iniciatiVa do Presidente daRe- Constituição Federal, os produtos semi-ela
pública, que·altera dispositivo da Lei n~ 6.265, borados que podem ser tributados pelos Esta-
de 19 de novembro de 1975, sobre o ensino dos e Distrito Federal quando de sua expor-
no Ex.éicito. Sessão: 6-9-89 taÇ:ãO para o exterior. Sessão: 27-9-89 

- ---- ·- -·-- ~---":"-~ -- - ~Projeto de Lei do Senado nç 85, de 1988, 
. -Ptoj_eto_de Lei do seriãOO ri9 81, de 1988, de autoria do Senador Itamar Franco, que de
de autoria do Seriaâ6rrràiidsco Rollemberg, clara nulas as provas obtidas mediante 0 em
que dispõe sobre a aplióição de recursos do prego de tortura. Sessão: 27-9-89 (compe
FiJiido de Investimentos da Amazônia- Fi- tênda terminativa de comissão). 
nanl, e dá outras providências. sessão: _,.Projeto de Lei do Senado n~ 107, de 
13~9-89 (competência teiminativa-de com is- 1988, de autoria do Seriador Iram saraiva, que 
são). , , · · - - toma obrigatória a reserva, no Serviço Público, 

...!.... Proje.to óe Lei do Sénado n"' l03, de de empregos para pessoas portadoras de defi-
1988, de: autoria do Senador Francisco Ro- ciência, fiXa percentu~ e dá outras providên
llemh.erg, que dispõe sobre o enSino das mo- cias. Sessã_o: 27-8-89 (competência termina
daJidades esportivas de lutas e disciplihas sua tiva de comissão). 
prática em clubes, academias e .estabeleci- -Projeto de lei doSenadon9115,de 1988, 
mentes çongêneres. Sessoão:. 13-9-89 ( cOffi- de autoria do Senador Iram Saraiva, que regula 
petênda terminativa de corr:!~~~ão). . a concessão-do beneficio mensal de um salá-

- Projeto de Lei do Senado n9 11 O, de rio mínimo· à- pessoa portadora de defidência 
1988, de autoria do Senador Jarbas Passa- e ao idoso, nas condições que especifica. Ses
rinho, que dispõe sobre o depósito legal de são: 27-9-89 (comPetência terminativa de cc
publicações, na Biblioteca Nacional, e dá ou- missão). __ _ _ _ _ 
tras providências. Sessâo: -13-9-89 (compe- -Projeto de Lei do Senado n" 25,_de 1989, 
tência terminativa de comissão}. de a\.ltoria do Senador Iram ~araiva, que dis-

-Projeto de Lei do Senado n911, de 1989, põe-sobre a concessão de bolsas de iniciação 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que ao trabalho a ~nores assistidos e dá outras 
institui o_ Dia Nacional do Doador de Órgãos. providências. SeSsão: 27-9-89 (competência 
Sessão: 13-9-89 (competência terminativa de terminativa de comissão). 
comissão). ----:-Projeto de Lei do Senacfo n9 53, de 1989,, 

-Projeto de Lei do Senado n"' 30, de 1989, de autoria_cf_o Senador Jutahy magalhães, que 
de autoria do Senador Edison Lobão, que dis- concede ·o beneficio de um Salârio mínimo 
põe sobre a gratificação natalina do aposen- aos portadores_ de deficiência e aos idosos, 
tado .e pensionista, e dá outras providências. nas condições que especifica. Sessão: 
Sessão: 13-9-89 (competência terminativa de 27-9-89 (competência terminativa de cernis-
comissão). são). _ .. 

-Projeto de Lei do Senado n9 182, de -Projeto de Lei do .Senado nç 126, de 
1989 .. de _autoria do Sena-dor Edison Lobão, 1989, de autoria do Senador Olavo Pires, que 
que altera o art 137 da Lei n9 6.404, de 15 altera a redação da Lei n~ 7.729, de 16 de 
de dezembro de 1976 .. Sessão: 15-9-89 (com- janeiro ode 1989, _que ''-cria Juntás .de Conci
petência terminativa de comissão). - liação e Julgarnento_nas regiões de_ Justiça 

-Projeto de Lei do Senado n°_45, de 1989, do Trabalho, define jurisdiçõe·s e dá outras 
de autoria do Senador Ronan Tito, que institui, providências", para introduzir disposições na 
para os Estados, Distrito Federal e os Munid- forma que_ especific~ e menciona. Sessão; 
pios, compensação financeira pelo resultado 2?-9-89 (competência terminativa de cernis
da exploração de petróleo ou gás naturol, de sao). 
recursos hídricos para fms de geração de ener- -Projeto de Lei do Senado _ n"' 156, de 
gia elétrlcade recursos minerais em seus res- 1989, de autoria do_ Senador Odacir Soares, 
pectivos territórios, plataforma continental, que dá nova redaçao aos arts. 665 e 666, 
mar territorial ou zona econômica exclusiva, da Consolidação das Leis do Trabalho, dis
e dá outras providências. Sessão: 20-9-89 (ex- pondo sobre férias e remuneração de juízes 
traordinária). classistas temporários. Sessão: 27-9-89 (com-

-Projeto de Lei do Senado n"' 297. de petência terminativa de comissão). 
1989,.deautoriadoSenadorFemandoHenri- -Projeto de Lei do Senado n~ 195, de 
que Cardoso, que estabelece normas para a 1989, ~âe_ autoria do Senador ~osé Agripino, 
realização de eleições em 1990 e dá outras que d1spoe sob!e o Sistema (Jruficado e Des:-__ 
providências. Sessão: -26-9-89 (extraordiná- centralizado de Saúde (Suds), estabelecendo 
ria). critérios de distribuição e formas de repasse 

-Projeto de Lei do Senado n~ 217, de diretoderecursosdeleoriundosàsPrefeituras 
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda, Municipais e dá outras providências. Sessão: 
que faculta a dedução de despesas 27-9-89 (Co-mpetência terminativa de cernis~ 
e hospitalares em um dos meses são). 
ao correspondente pagamento, -Projeto de Lei do Senado n9 179, de 
determinação mensal da base de cálcuJo do 1989~ de autoria do Senador Fernando Henri
Imposto de Renda de pessoas físicas. Sessão: _ que Cardoso, que ahera o art. 459 da Conso-
27-9-89 lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
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Decreto-Lei n? 5.452,-de-I<ide mãio de 1943. 
Sessão: 28-9-89' (competência terminativa de 
comissão). 

-Projeto de Lei do Senado n? 89, de 1989; 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que 
dispõe sobre o aviso prévio e dá outras provi
dências. SeSsão: 28-9-89 (i:oinpetênda terrní-_ 
natiVa de comis_são). _ 

-Projetõ _de- Lei do Senado n? 205, de 
1989, de autoria do Senador Francisco RO
llemberg, que assegura ao marido o direito 
à percepção de pensão por morte da mulher 
funcionária nos casos que mi:mdona. S.essão: 
28-9-89 (competência termirlativa de_ Comis
são). · · , - · - · 

-Projeto de-_Lei-do Senado n9 111, de 
1988, de auto-ria- dO Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, que estabeleée o apfoveif.ariu:into 
pelo Ministério da Fazenda, medlante Concur
so, de servidores do Serpro que, na data da 
vigência da Constituição Federal, prestaVam 
seirviço em Órgãos da Receita Federal. Sessão: 
28--9-89 (competência terminativa de comis-
são). -

Projeto _Aprovado e enviado à Comis
são Diretora (art. 98, V, do Regimento 
Interno) 

-Projeto de Lei do DF n9 29, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que alterei a -estrUtura da AdniinistraÇão 
do Distrito Federal, extingue órgãos e dá ou
tras providências. (Substitutivo para o turno 
suplementar). Sessão: 26-9-89 

Projetos retirados pelo auior e~
dos nos termos do art. 256 do regimento 
Interno 

--:-Projeto_ de Lei do Senado n-? _266, de 
1989, de auferia do Senador Ronan Títo,·que ' 
cria o Adcional de Tarifa Aer6portuária (Ata) 
e-dá outras provídências. Sessão: 27-9-89' 

-Projeto de Lei do DF n~ 55, de-1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral. que cría empregos em comissão na tabela 
de Empregos em Comissão da FUndação 
Zoobotânica do Distrito Federal. S_essão: 
27-9-89 

-Projetas fejei.tadOs-e encaminhados ao 
Arquivo 

-Projeto de Lei do Se:nado n9 43, de 1989, 
de autoria do Senador Qdaclr Soares, que uni
fica a Hora Legal em todo o Território Nacional 
e revoga a Lei n~ 1. 784, de 18 de junho de 
1913. Ses$ão: 1 ~:-9-89 (competência terinina
tiva de comissão). 

__,._ Projeto de Lei do Senado n9 140, de _ 
1989, de autoria do Senador Mauro Benevi
des, que dispõe sobre a ascensão funcional 
prevista no art. 69 da Lei no 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970. Sessão: 1~-9-89 (compe
tência termantiva de comissão). 

-Projeto de Lei do Senado n9 61, de 1989, 
de autoria do S.enador Jutahy Magalhãe:s, que 
dá nova redação ao art. 234 do Código Penal 
(Decreto-Lei n9 3.9f 4; de 9 de dezembro de 
1941), adaptando-o às prescrições do § 49 
do art. 227 da Constituição Federal. Sessão: 
27~9~89 (cOmpetência terminativa de comis

são). 
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-Projeto de LefdoSenado n97Q, de 1989, 
de autoria do Senador Leopoldo Peres, que 
disciplina a prestaÇão de assistência social a 
pessoas idosas, por entidades públicas ou pri
vadas, e dá outras providências. Sessão: 
27-9-89 (competência terminativa de cõmis
são). 

Projetos arquivados nos termos do arL 
101, §!',do Regimento Interno 

-:o Projeto de Decreto Legis1ativo n~> ~4; de 
1988, de autoria do Senador severo GOmes, 
que dispõe sobre a sustação de atos do Conse
lho- Monetário Nacional e do Banco Central 
do Brasil. Sessão: 15-9-8_9. 

Projetas declarados prejudicados e en
caminhados a Arquivo 

- Projeto de Lei da Câmara n" 108, de 
I 984 (n"' 586n5, na Casa de origem), que 
faculta o pagamento do empregado através 
de cheque, e determina outras providências, 
alterando a redação dos arts. 463--e 465 da 
COnsOlidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de 19 de maio de 
1943. Sessão: 1•-9-89. · · 

- Projeto de Lei da Câmara n9 11 O, de 
1984 (n"' 1.816!76, na Casa de origem}, que 
assegura aos beneficiários do empregado não 
optante pelo regime do FGTS, quando de sua 
morte, a .indenfzação prevista no art.. 477 da 
Consolfdação das Leis do Traba1ho,'aprovada 
pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de 1"' de maio de 
1943. -Sessão: 1"'-9-89. _: 

-Projeto de Lei do&nado n9 38, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que dá 
nova redação aocaput do art. 73 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. Sessão: 1•-9-89. 

-Projeto de Lei do Senado n"'49, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que dis
põe sobre o cálculo qe custas em processo 
trabalhistas e dá outras providências. Sessão: 
1•-9-89. 

- Projeto de_ Lei da Câmara n"' 111, de 
1984 (n• 192n9, na Casa de ofigem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade d.e a decisão 
no processo judiciário trabalhista estabelecer 
os honorários advocatícios quando vencido 
o empregador, alterando a redação do § 29 
do art. 832 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nll5.452, de 
19 de maio de 1943. Sessão: 19-9-89. 

-Projeto de. Lei da Câmara n"' 115, de 
1984 (n9 295/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a filiação facultativa da friona-de
casa ao regime da Previdência So~ Sessão: 
19-9-89. 

- Prqjeto de Lei do Senado 11"' 5, de 1988, 
de autoria do Senador Carlos Chiarell~ que 
assegura auxílio financeiro complementar aos 
segurados da Previdência Social, urbana, apo
sentados por invalidez. Sessão: 1"'-9-89. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 16, de 1988, 
de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que 
revigora, por 180 dias, dispositivo do Decre
to-Lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967, 
que "dispõe sobre a apHca.,Ção da legislação 
sobre o Fundo de Garantia de Tempó de Ser
viço às entidades de fins filantrópicos. Sessão: 
1~9-89. 

~ProjetO: de Lei da Câmafcil iJ.9 f37, de 
1984 (rt 294179, na Casa de origem), que 
altera a redação do Cllput do art. 457 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.542, de 19 de maio de 1943. 
Sessão; 4-9-89. - -

- Projeto de Lei da Cãmâra n"' 139. de 
1984 (n9 -428n9, na Casa··a-e origerri), que 
dispõe sobre a supressão do art. 555 e suas 

· alíneas da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de 19 de 
maio de 1943. Sessão: 4--9-89. -=- Projeto de ~~i __ da Câina.ra n9 145, de 
1984 _ (n"' 486r79; na Casa de- Oiigeril}, que 
acrescentã-§ 3"' ao art. 59 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei ri9 5.452, de 1 ~de rriaio de 1943. Sessão: 
4-9-89. . .. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 378, de 
1985-DF, de iniciativa da Comissão do Distrito 
Federal, qUe retifica, sem ônus, a Lei n9 7.277, 
de 1 O de dezembro de 1984~-que "estima a 
Receita e fiXa a Despesa do Distrito Federal 
para o Exercício Financeiro de 1985". Sessão: 
4-9-89. 
·- Projeto de Lei da Câmara n9 146, de 

1984 (n9-2.394/76, na Casa de origem), que 
altera a redação dos_§§ 4"' e_59 do art. 23 
da Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
modifica a legislação de Previdência Social 
e dá outras providências. Sessão: 5-9-89. 

--Projeto de Lei da Câmara ,n9 147, de 
1984 (n9 331/79, na Casa de origem), cjue 
_altera a redação do inciso I do art 11 da Lei 
n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960. Sessão: 
5-9-89. . . . - . - . -

-:- Prçjeto de Lei da Câmara n"' 159, de 
1984 (n•2.529"n6, ria casá de origem) que 
acrescenta_ dispositivos à ConsOlidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n"'.,5.452, _de 1"' de maio de_ I943. SessãO: 
5-9-89. . . ·- - . . . .. 
- '- I:.rqjetO-:d_e __ Le.i d~ Câm_<fnL·nç 1·77:-de-
1984 (n• 2.039n9, na Casa de origem); que 
acrescenta paráQrafo- ao art. 450 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei·n9 5.452, de J? de inaio- de 1943. 
SesSão: 1! -9'89. · · · • · 
~Projeto de Lei da Câmara n"' 193, de 

1984 (n~ 2.816/80, na Casa de origem), que 
estabelece multa pelo descumprimento do 
prazo· preVisto no art. J? da L-ei n" 4.749, de 
12 de agosto de 1965, que "dispõe sobre o· 
pagamento da gratificação prevista na lei n? 
4.090, de 13 de julho de I 962". Sessão:· 
11-9-89. 

,-;;- Projeto de Lei da Câniáfa-·n9- 201-; de 
1984 (n9 2232fl9, na Casa de origem}, que 
altera os_ arts. 29 e 53 da Consolidação_ das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei i 
n9 5.452, de r 7 de maiõ" de 1943, para instituir 
penalidade para os casos de recusa de anota
ção na Carteira de Trabalho e Previdência So
cial. Sessão: 11;9-89. 

- Projeto de Lei da Câmará n9 208, de 
1984- (n9 1.678179, na Casa de origem), que 
altera dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 19 de maio de 1943. Sessão: 
11-9-89. . . . 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 209,- de 
1984 (n"' 525/79, na Casa- de origemJ;-que 
altera dispositivos da Consolidação -das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 
5.452, de 19 de maio de 1943, na parte relativa 
aó ·a-dicional de periculosidade, e determina 
outras providências. Sessão: 11-9-89. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 213, de 
1984 (n"' 586/79,_ na Casa de origem), que 
dispõe sobre a concessão de salário-família 
aos empregados domésticos. Sessão: 
U-9-89. 
· - PrOjeto de Lei da Cânlara n9 222, de 

1984 (nç 1 _:959/79, na casa de _origem}. que 
revoga incisOs do art. 530 da _Consolidação 
das Leis dq Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lein0 5.452,de 19 de maio de 1943.Sessão: 
11-9-89. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 231, de 
1984 ·_ Cori1pleri1entar (n"' 232/84, na Casa 
de_ origem}, que dispõe sobre os empregados 
das empreseas agrofndustriaJs e agrocomer
ciais que exercem su·as atividades no meio 
rural. Sessão: 11-9-89. 
~-Projeto d_e_Lei da_ Câmara _n" 249, de 

1984 (n9 526/83,-na CaSa de oriQem}, que 
altera os art. 58, 59 e 374- da Consoliâação 
-das Leis do Traba!ho, _aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5.452, de 1"' de maio de 1943, fiXéUldo 
a jornada semanal em _4!) (quarenta) horas 
de trabalho. Sessão: 14-9:89. . . · · . 

- Projeto de Lei da Câmara O' 4, de 1985 
(no 185/79, na Casa- de' origen1); que altera 
dispositivos da Consolidação das Le_is·do Tra
balho, aprovada pelo Pecreto.-Lei n"'.5.452, de 
19.de maio de 1 9'~. para esteí':lder' a exigência 
da proporcionalidade de dÓis terços de empre
gados brasileiro.s _a outros setores. Sessão: 
14-9-89. .. . 

- Projeto de Lei da Câmara n"' I 17, de 
1~85 (':lo 92J83, na-Casa de qrigem), que 
acrescenta §§ ]9. e_ 4"'. ao ~rt. 9.?6, § único ao 
art. 862 e § a _ser' numerado como § 1"' ao 
art872 da Consolidação das Leis do Trab~ho, 
aprovada pelo Decreto~Ler n"' 5.452, de 19 de 
maio_de 1943. SesSão: 14~9-89. 

-PrOjeto d~ Lei dã Cârnarâ n" 147, de 
1985 (n". J.297/{33,_na.Casa de origern), que 
dá nova redação ao art. 2o da Lei n9 6.592~· 
de 17 de novembro de 1 97e, que concede 
amparo aos ex-combatentes julgados incapa
zes defmltivamente para o serviço militar. Ses
são: 14-9-89. 

.:__ Projeto de Lei da Câmara· n9 6, de 1985 
(n94352/81 ,-na Casa .de origem}, que estende 
aos trab_alhadqres avui$0S,os beneficias da Lei 
n• 6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe 
sobre as entidades de previdência privada e 
dá outras providências. (Sessão: 15-9-89. 

-Projeto de Lei da Câmara no 35, de 1 985_ 
(n? 129n9, na Cãs_á de Origem}, que introduz 
alterações no texto da Lei n? 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que "cri.:i: o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e 
dá outras providências. Sessão: 15-9-89. 

-Projeto de Lei da Câmara n?37, de 1985 
(n? 2.988/80, na Casa de Origem), que altera
os arts. 293 e 294 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, ãprovada pelo Decreto-Lei n"' 
5A52, de 19 de _ma!o de 1943, para o fim 
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de assegurar direitos especiais aos trabalha~ res, rias condições que estabelece. Sessão 
dores em minas de carvà:o e fluo~ita e em 21-9-89. 
quaisquer atividades que liberem poeiras mi- -Projeto de Lei da Câmara n<~ 152, de 1985 

.neráiS e orgânicas. SesSãõ:-15-9-89. - (n"' 4.086/80, na Casa de origem), _que acres-
-Projeto de Lei da Câmara n"' 38, de 1985- centa §, a ser numerado_ como §_ }_9 d~ ~rl 

(n"' 2.981/80, na Casa 'de origem), que altera 643 da Consolidação da~ Leis do Trabalho, 
oart. 147 da Consolidação das Leis-do Traba- aprovada pelo Decreto-Let n~ 5.452, de 19 de 
ilho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de maio de _194.3. Se~o: ~-9~89. 
1"' de maio de 1943, para o fim- de assegurar -ProJeto ~e Lei ~-~mar~ It' 173, de 1985 
direito a férias proporcionais aos empregados (rt _l.Q80/~, ~a __ C~sa_ d.El ~:mg:m), ~: a~se~ 
que pedirem demissão, com menos de 1 (um) gura autonorrua às orgamzaçoes smdtc_rus e 
~o de serviço. Sessão: 15-9-BR- - - estabelece _el~ibilidade dos dirigentes de ~in-

., P.rojeto de Lei da Cãmara__n'~ 40, de 1985 "'-cU cato ~~~tmdos _p_~~_atos do Poder Exe:cutivo. 
(n~ 458/79, na Casa de origem), que concede Sessão: 2?~9~8~ _______ ., . - - . 
aposentadoria, aos 25 (vinte e. cinco) anos·de '-:__Projeto de Lei da ~~a n'~ 59, de 19~ 
serviço, aos trabalhadores em áreas perigosas' (rt 33~~84. na Ça~ de ongem), que altera 
das refinarias de petróleo e determina outras dispositivos da Let n· ?.811, de 11 de outubro 
providências, Sessão 18-9-89. - - de __ 197_2, para ~stender aos empregados da 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 72, de 1985 indústria petroquímica e de refinação de petr6-
(n9 4.721/81, na Casa-de oriQ:erri);-que altera Jeo, sujeitos ao regime de escala de revez~
a redação de dispositivo da Lei n~ 5584, de menta, direito à jornada de trabalho de sets 
26 de juPJ:ho de 1970, que "dispOe sobre nor-· horas. Sessão: 29-9-89. . _ . 
mas de Direito Processual do ltabalho; altera -Projeto de Lei da Ç~ara n'~ 63, de 1986 
dispositivos da Consolidação das Leis do Tra- (n'~ 4.048/84, na Casa de_ origem), que acres
balho, di~na a concessão e prestação de cen~ § ao art. 89 da Let. n9 5.107, de 13 de 
assistênda judiciária na Justiça .do 'rrabalho ~etem~ro de 1966, qu_e ena o Fundo d~ Garan
e dá outras providências". Sessão:-1 S..9-89. tiA fi?_ "!'e~_po de_ ~~rvtço-:- FG~ e da o~tras 

-Projeto de Lei da Câmara n' 78, de 1985 proVtden?as. S~s~o: 29:9-89. _ . . . 
(n9 525/83; na Casa de orlgerh)~ que toma -....:...... Pr~Jeto de Lei da Câmara n~ 72, de 1986 
privativo dos bacharéis em Direito o cargo de (rt__l-934_@3! n~ Casa de o~g~m~, que ~arante 
Diretor da Secretaria dos Tribunais do Traba- a todo contribumte da Prevtdenaa Social com 
lhoedasJuntasdeCOilciliaçãoeJulgamento. 10 (dez) (;lU mais anos.d: c':ntribui!ão,_ e a 
Sessão 18-9:..89. - -- - seU§: _dep~ndentes, ass1stenc1a médJca tnte-

-Projeto de Leida-f:âmara·n'~ 82; de_19?5 gral. Ses~o: 29-9:89. A - õ _ 

(n"' 6~2/83, na Casa de origem), que acres- -:-I'!ole~qe_~~_c!aC&rn~ran 74,de 1986 
centa dispositivo no art. 168 (la Consolidação- (n~ 3.363/84, na Casa de ong7m), _que acre:-
das Leis. do TI-abalho, aprovada pelo Decre- centa ~ ao art. 64~ da Consohdaçao das LeiS 
to-Lei n' 5.452, de 1'~ de maio cfe 1943, proi- do Traba1ho: Sessa_o 29-9-89. 
bindo a realização de exame ou teste de gravi- Projeto Piejudicado e enviado ao arqui-
dez por ocasi6.o da admissão em emprego. 
Sessão: 18-9-89. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 58, de 1986, 
(n" 1 .597/83·, na casa: de origem), que dá ii.Ova 
redação ao art. 29 do Decreto-Lei n9 1.861, 
de25 de fevereiro de 1981, que alterou a legis
lação referente às contribuições compulsórias 
recolhidas pelo lapas à ·conta de diversas enti
dades. Sessão: 20-9-89 (extraordinária). 

-Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1985 
(n9 815/83, ria Casa de--OriQ~ffi).-qUe revoga 
o parágrafo único do art. 482, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de 1' d~ maio de 1943, desca
racterizando a prá11Ca"-de ato atentatório à se
. gurança nacional como justa causa parã dis
pensa de empregado. S~o: 21-9-"89;- -- • -

-Projeto de Leida Câmara n" 129, de 1985 
(n9 3.076/80, na casa: de origem), que altera 
a Lei n" 3.807, de 26"de-a9osto de 1960, pa"ra 
incluir a dona-de-casa entre segurados facul
tativos da Previdência Social. Ses_são: 21-9-_89. 

-Projeto de Lei da Câm.ara n~ 27, de 1986 
(n9 5.967/85, na Casa deOrigem), que prOíbe 
a demissão do trabalhador e dá outras provi
dências. Sessão' 21 '9-89. 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 45, de_ 1986 
(n9 7.675/86, ria Casa de, origem), qüe dispõe 
sobre o direito à percepção da remuneração 
correspondente ao grau hierárquico superior 
t1 inativos a pensionistas_dos ministérios milita-

vo 
_~Projeto de 1.-ei do Senado n" 50, de 1989, 

de autoria do Senador Edison Lobão, que es
tabelece, como reservados a pessoas porta
doras de deficiência; o percentual de 5 a 8%_ 
dos cargOs e empregoS públicOS e define os. 
critériOS de- sUa admisSão. SeSsão: 27 -9-89~ 
(competência:"terrninativa de- Comissão- tra
mitava em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado n• 107, de 1988). · 

Mensagens aprovadas relativas à esco
lha de autoridades 

-Mensagem n• 166; de 1989 (n• 383189, 
na origem), de_3 de agosto_ do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República . 

- Sllbm~t~_à delib~ração do Senado a escolha 
do ~enhor Guy Mendes Pinheiro de Vascon
celos, Ministro de SegUnda Classe, da Carreira 
'de Diplomata, para exercer a_ função de Em
baixador_ do Brasil junto à República do Haiti. 
- Sessão27 -9-89" . _ 

-:-Mensagem n" 167, de 1989 (n"" 384/89, 
na-Origem), de 3 de agosto do_ corrente ano, 
pela qual _o Senhor Presidente da República 
Submete à delU>eração do Senado a escolha 
do Senhor Nuno Álvaro Guilherme D'Oiiveira, 
.Ministro de Segunda Classe, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador _do Brasil junto à República de. Cabo-
Verde~ sessão 27-9-89. -

-Mensagem n'~ 170, de 1989 (n'~ 397/89, 
na origem), de 9 de agosto do corrente ano, 
peJa qual o Senhor Presidente da República 
submete à d,eliberação do Senado a escolha 
do_Senhor José ferr_~ira Lo_pes, MiniStfo __ de 
SegUnda Oasse, da carrE:ira áe Diplomata, pa~ 
ra exercer a função ~e Embaixador d_o Brasil 
junto aos Emirados Arabes Unidos e, cumula
tivamente, junto_ ao Estado de Catar. ·sessão: 
27-9-89. - . -

-Mensagem n' 171, de 1989 (n' 396189, 
na origem), de 9 de _agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Rêpública 
submete à deliberação do_Senado a escolha 
do Senhor Antônio Carlós Diniz de Andréida, 
Ministro de Primeira Classe, da carreira de Di
plomata. par"a exercer a furlção de Embaixador 
do Brasil junto à Jamaica e, cumulativamente, 
junto à B_~hamas e a Belize. Sessão: 27-9-89. 

-Mensagem n• 173, de 1989 (n• 399/89, 
na origem), de 9 de agosto do corrente ano, 
peJa qual o Senhor Presidente _da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Tarcísfo Marciano da Rocha, Minis· 
tro de Segunda Classe, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função _de Embaixador 
do Brasil junto _à República Togolesa e, cumu
lativamente, junto_ à República do Níger. Ses
são' 27-9-89. 
Reque~entosaprovados 

Requerimento n' 459, de 1989, do Senador 
Nelson Carneiro e outros Senhores Senado

- res, de realização de sessão especial a fim 
de.homenagear, à passagem do sesquicen
tenário de seu nascimento, o cronista parla~ 
mentar Joaquim Maria Machado de Assis. Ses~ 
são' 5-9-89. 

-Requerimento n9 475, de 1989, dos Se
nadores Ronan Tito e Márcio Lacerda, solici
tando, nos termos do art. 33_6, alínea c, do 
RegimentO Interno, urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n" 217, de 1989, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que faculta a de
dução de despesas médicas e hospitalares em 
um dos meses_ segulntes ao correspondente 

- pagamento, para fins de determinação mensal 
de base de cãlculo do Imposto de Renda das 
pessoas fisicas. Sessão: 21-9-89. 

-Requerimento n'~ 485, de 1989, do Sena· 
dor José Ignácio Ferreira, solidtando, hos ter
mos regimentais, tramitação conjunta para os 
Projetas de Lei do Senado n~ 124, de 1989, _ 
de autoria do Senador Edison Lobão, e 191, 
de 1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, dispondo sobre a organização dos tra
balhadores rurais e pescadores em sindicatos 
e colónia~. respectivamente. Sessão: 27:9-89. 

-Requerimento no 487, de 1989, de auto
ria do Senador Nabor Júnior e outros Senho
res Senadores, solicitando, nos termqs regi
rneriiais, a tramitação conjunta dos Projetas 
de Lei do Senado n'l'õ 125 e 233, de 1989, 
dos Senadores Jutahy Magalhã_es e Iram Sarai
va, respectivamente, que regulamentam o art. 
143. §§ 1" e 29 da_Constitúfção Federal. Ses-: 
são' 27-9-89. · 

-Requerimento no 483, de 1989, de auto
ria do Senador Odacir Soares, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, no Diário 
do Congresso Nadonaf. da matéria intitulada 
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"Análise Crítica do Projeto de Constituição do 
Estado de Rondônia". Sessáo:_27~9"89. 

Lei promulgada pelo Presidente do Se-
nado (nos tennos do art. 10, § 11, daRe· 
solução 11' 157, de 1988) 

-Lei n9 37, de 1989. oriunda do Projeto 
de Lei do DF n9 17, de 1989, de autoria do 
Senador Maurício. Corrêa,- que- denomina 
"Teatro Nacional Oáudio S.antoro" o Teatro 
Nacional de B~ia. Sessão_: I-9-89. 

ATO DA COMISSÃO DE SOPERVISÃO 
1'1• 1, DE 1989 

Art ~ O concorrente que tiver sua inscri
çãO aceita será relaclonado como candidato 
à progressão especial ou à ascensão funcional 
e receberá o respectivo programa. 

Art. 49 -As provas seletívas internas, tanto 
de progressão especial como de ascensão 
funcional, serão realizadas concomitantemen
te no mês de outubro, conforme autorização 
concedida pelo Excelentissimo Senhor Pri
meiro Secretário, através- do Ofício 
611/89-oGER e pelo Calendário d~ Atividades 
do Processo Seletivo aprovado por esta Co
missão. 

no art 54 da" Résolução n9 146 de 198b, altera
da pela Resolução n~ .50, de 1981, e Resoluçao 
n• 360. de 1983. · 

Art. 89 . Os casos de _empate nos pontos 
obtidos pelos candidatos, para fms de dassifi
cação, serão resolvidos pela aplicação suces
siva dos critérios fixados peló § }9, alínea de 
""a" a "g", do art. _44 _da _Resolução n? 146 
de 1980, aJterada pela Resolução n9 50, de 
1981, e Resolução n9 360, de 1983: · 

Art., 59 As provas seletivas internas, de ca
ráter dassificatório, terão o valor total de 100 

A Comissão de SupeiVisão do ProceS.o ~- (cem)'pontos, com peso 1 (um} para as rnaté-_ 
letivo internO p·ara Progressão Especial e· Às- rias básicas e 2 dofs para as matérias esped
censão Funcional, no uso das atribuições que· ficas de cada Categori~ Funcional. 
lhe confere o artigo 53 da Resolução n9 146 ~Parágrafo único. As provas serãO elabo
de 1980, com as alterações introduzidas pela radas pela Banca Examinadora instituída pela 
Resolução n• 50, de 1981 e Resoluçãon•360, Portalia n• 041 de 1989, do Direfdr-Geral e 
de 1983, Resolve: ' deverão obedecer aos programas que acom~ 

Art. 9' Na hipótese de qualqUer rneinbro 
da Banca Examinadora, do Corpo de Fisca~ 
ou da Equipe de apoio possuir parentesco 
com candidato inscrito, deverá declarar-Se im
pedido de participai dos trabalhos das provas, 
sendo sua substituição Providenciada imedia
tamente pelo Presidente da Comissão de Su-
pervisão. __ 

Arl }9 O processo seletivo interno, a que panham este Ato. 
se refere os artigos 50 e 51 da Resolução Art 69 O Candidato que não alcançar a 
n"' 146 de 1980, será executado segundo as média globaJ de 60 (sessenta) pontos será 

Art 10. Os seiVidores insclitos na seteção 
interna, o pessoal da Banca Examinadora, do 
Corpo de Fiscais e da Equipe de Apoio ficarão 
dispensados do comp~redmento ao trabaJho, 
em suas unidades de lotação, durante os seus 
respectivOs horários de provas e de prestação 
de serviços ao processo seletivo. 

disposições deste Ato. ·. eliminado do processo seletivo. 
Art. 29 A inscrição dos candidatos que, Paragráfo único. Para se obter-a média 

Art. 1 1. Os casos Oão previstos neste Ato 
serão resolvido pelo Presidente da Comissão 
de $upelVisão. _ _ ' 

Art 12. Este Ato entra .em vigor na data 
de sua publicação. 

comprovadamente, satisfaçam à exigências e global das provas, utilizar~se~á a média aritmé
os requisitos faxados para a progressão espe- tica ponderada, em que o valor dos_ pontos 
cial e para a ascensão funcional, em vagas de cada prova será multiplicado pelo respec
exsitentes nas categorias funcionais do Qua- tivo peso e o resultado dividido pela soma 
dro Permanente e da Tabela Permanente do desses pesos. 
Senado Federal, será reaJizada mediante o _ Art. 79 Do resultado alcançado pelo can
preenchimento do modelo próprio no Centro didato caberá i-eC~;so à Comissão de Super
de Desenvolvimento. de Recursos Humanos - visão, no prazo de 5 (cincO) dias a contar da 
do Senado Federal - Cedesen.. data da sua, divulgaç~o, na forma ~~ ~ispos~ 

Senado Federal, 26 de setembro de 1989. 
.::....José Passos Pórto, Presidente.:......-Edgarde 
Lincoln Proença Rosa - Luiz-do Néiscimento 
Monteiro - Ney Madeira - Sara Ramos de 
Figueiredo- Branca Borges G6es---José 
Adauto Perfssê. 
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ttt'it!. DC I . 
f-'':"'::.:':'':'o':':..:.':'"o':":::::":':'c'c':':':'":':':':':....+_:':':'':':':':":'o':':....t _____ _:'c':':':":":':...:':':'c":'c':'o':":':...:':'c":'c':':':":'=--------------{ 

••• oont.iauac:'I"O 

C.:I.TCCO!l:U. FVHCIOH.lt. Pl'ltTE:HDlO.l 

In,peto:r dt: s.,,I&Xanea Lt:!fia:la
tiva; 

th!:dieo; 

I:n.f=IOti::.:-oJ 

Técníco c. llt:abilita;io; 

04ont6logo> 

tngt:nht:izoJ 

Aseiatentt: SocJ.a1~ 

'l"éanioo .,. c-nioaçlo lloci&ll 

llillliotaci:do 

H:".':!;!. I!i; 
!:SCOLAI'IIDADC 

7, P:o:ttiaa de Con=t:rliçi511,::: 
Loc;llçlo de obra:::: Di,.ens.ionllllltn.to de canteiro;; 1nterpr1Ztac:iio de 
pro~etos: &lCI:cu<:lo de fu>ldllci>elõ:l::a:.:uti.U:a:o <le alvcru.ria;tladci::a
mo:nto e cobertura: Flcvc::-:l:oento e ll~g.:unll::sa:;; Pi&os: Em>cuç'io 
de in:::tal.ll(:&es hidrã~licas e St\111 dimensionr.mentos; &..-.suad.;ia::;:; 
l'inT.uZ:a 

a, Adm!nistraçiio) L1!SJi:la<;:líco c Controle de Ob:.::u; 
Re,.ul.azi:açlo oie obz:alõl Lic:itaçôes: Re9i:;tro ""' entidade:: :!i::oa
li:a<iora::l l.a!Ji:l.açiio de tnu:rcicio p:ro.:U.:::.ional.; E:peci~icur,ç(h::s; 
Cadernos de eno&:0:9'0Sl Orc:••anto:;, C:r:onD!I':I:&lii&SI Dioil:.1o da o.b:J:"al 
1'::.:-ou::ta,o;:lto III• Conta:. · 

o aa:ruUdato 'fUI! Dlo a1oanc:ar a au!:d.ia 9'lobal IIII! 60 poato• sa:' 
a011sidczaot.o c1J.Jaina4o d.o h:oot:sso Sel.t:tivo. 

DODI.Ot$ (215) DODI.01% 016)-Ad.IU:liiOD 

PROCilAHA DE HATt:!tiAS JS.i.SICAS 

ADHINI"STI'IACliO LCCI"SLATlVA 

PROCC:l;SC LI:C::SLATI"'IC 

.C:trutu:ll'a t: :funcionamento do Pode:: Lt:!fio;:lativo 

.cornposicio t: :fu~:~c:ioru.mel\to 4o &l!nad.o ra4czal 

.Dizecio e Li<le:ll'anc•= do se .. a.do reolcz•l 

.co ... i:n:<ies do &o:ruu1o 'Ft:dc:.:•l _ -
• sessões do Senado Fellcz:al e scr.::Õell Co1:d~mtas 
• Pz:opos.ic:<iao;: 
.JIIp:J:"cciao;:ão dn: _1•=-o_po;:içõcr,. 
.At::ibuio;:il!icr. priv•ti.,as d.o Sonaado Ft:!dczal 
.Cong:::cs,:o Nacion•l 

POltTUC:DtS 

as aoz::fo:cint4tio•s 
e pez-ioolos 
poli"'"'"'"'ia, •inoniniao atlton:b•ia.. Pfl:"Onirr.ia., d.i&xiRit .. 

leuieai:. Jto::UmO t: COIOP:Z:I!ctu::ão 11." t .. Ktos 
d.e tt:ln:qs técnieos. o~ciai• e cli&'aer':ativos 

OlllõAKI:ZA(:ÃO AmtiiQSTJIATlVA T:&DE:IlAL 

.. 

::~i!~~f~:' r~~!::;t:~!1!;~a!i~;;::~::• F::~~nv.i• tlil:ta. , 
.:Cstzutura e runo;:il!iut do Poder .:Judi.ci4::t:'io 
.Supervislo ltinistt:z:ial. ' 

Olli:.uazA~o .iu)nnaSTRATIVA no Sl:HADO F:cD:c:RAL 

% - O:l:uani:z:acão Adminis'b'ati•a • C01t>pet'!ncri• dos órll'i,.. 

1. E:trutuz:a Básica 

• Comi: são Dir ... toza 
• Ór!J'ios à e A::::l!::or•eto:nto Superior 
• ózgíi.os Supt:rvi:;:ionados 
.ózg:l!io Especial 
.Ór5J:Iio Sup=io'l:' de PJ.antl:5...,ento c Cont%ol.c 
.ó:.:uiio ccntzal. de coo:ll'llenaclo " tneouo;:ã:o 

z. Scozstarill.l:' e Suh:= .. cr~:tarias 

00111.016 (.ZltS~ • DODI 010 t 11&>-Ad.ercon 
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CAT!:C::IIIU riiMCIOIIAt PRtTtNOIDA 

cont. da P4!1iJ~• a"tel:iO% 

C:ATJ:!;OIIL\ rDKCION.U. PJU:'l'ENDl:DA 

• • • r c o 

Nl:\'~~ " tSCO!..õltlDADZ: PROG'RAI'I"A DI!- I'I"ATi:ltiAS BÁSICAS 

,_ - Pl.al\o. de Cl.as:tOi:t:ioa~iio llt Ca:t'Jot: a t.pre,oe 

'· Qvach.·o d11 Pc:111:oal •• S~rnado federal . -

• Quadz:o Pa:no.anante 

.Quaol:ro dt "•-oal c.x..T' • 

• E!II:pr••o• ,._,orhioa 

.. :&atz:~tura do Quadro da •-•oal. do Seaado Fadtr-.1. 

.Crupo da ati•idad .. 

• Cata,oriu :fUnO'i--,la 

.Clas••• 

• Caz'!FOS t -pZ'&:!JOa 

- 11a pro•iac11to a:ftti•o 
- da pro,ilaeato - oo.inio 

=- lh•,ul-aato •• ·-oa.l do a.-do ta4u:al .. J"or. .. lla p:ro•blento a "ol:a.!Ü• dO* cua%•oa .. Dha:Ltoa a ., .... t.,.._ do,. ._.illo=aa . : lta,iMa .U..cipUau .. pzo-aao atala.Lst%ati•o 

StN.1.DO rtDI:ItAt 
D:ERI:to"ftlii•CI:IlAt 
CEDtS&N 

-

Ou_!ubro de 198.9 

-

PROCJ:SSO St:tn"IVO IKTtltHO PARA' PRÓGiti:SSlO t ASCJ:NS:IiO FIINC'ION.\IS 

-Hl:VU ,. 
.CSCOtAJU:D.utJ: PJtOCl\AnA DAS n:ATt:RD.S tSPI:C::tTie.\1 

SwpuiOZ' CDHJU:C::tntln'OS :CSPEC:tr::tCDS - P .. o % 

P:IIOVA PJlÁ'l':::tCOwO~A:t. oon.tan4o 4• a1n:auçJ:o~ -.u,Lç.S:o • :nl&~io~ 
ol.aD'U'O 11.• CQIIGi&J.id•4a a ·~ illttll~lloall• pila S.ub••=•tu:i& 4t 
Assi:tlaoi• Hii4i•• • sooial.o aonEoant• u tut:f:as tipiou 4• oa-
tegozia de •ii.Uoo, estahal.toi.sas 110 &1:0 no. a."?'h ola eo.i.•l:o 
IUzatoza. ... 

o e~anCi4ato •"• nJ:o al.e~uoo~ • aidia glNal 
o~i4~••o ali.al•ado do !'z--•o SaJ.at.ivl>. •• .. :.-t,.. ~~· 
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I 

~~-------.==-=--------------------------------, ~ , I n:v:;:~ De 
cATccOitiA ruNC:IONAJ. PKC'l'CMDIDA .escoU.RIDADC 

lln:::?a:toz: de Segll:r&JI'Il& L .. ,-l•l.•
"::i,.:r,; 

:l:idico; 

En:tera~:iz:ol 

"rianic:o .. JleUU:I.ta;:la: 

P•ie:ólaogo; 

Ollontólo,o; 

En,elilln~i%o;: 

Co1:1td;oz-; 

u•istente loo1U, 

Ttc:%1ic:o .. Co:.tUt.i0&9lO aoGial.J 

II.U.llotaaãrie 

'l'aqu.Í.gra:fo 
Argui. h to 

I. ':' E H 
> 

• • o 

SUJ1e:-ioz ADI:IINX:z:'l'RAÇ::iO LI:C:::Sl.A'riVA 

PIIOCCSSO~ LCC:tSLATIVO 

.!::::trutura c :l!unciona,.entl> do ,odon; Le!fi,;,:lntivo 
• co,.posiç;&o e .tuncion...,cnto do So::na.do I'Rdcz:•l 
.o:~.z:c:o;:lo c Lidtz:~;ru;:= do s~:nado Federa.!, 
.Co11.i1:o::&aa do Sea.eulo F11dcraJ. 
.sc:.::s3o:s do Sa11a<1o Fed&s'-.J. • SC!I=-ZS<~s COn:l•n"tas 
.Proposlei!Ses 
•-'•pz:eolac:ilo dae P:t:opo:~:ic:Ses 
.A'I:Z:ibulçõ.a• p:ivativas dO Seaado FeQ.a:z,al, 
• Consrzecao Nacional 

POII.TDGUfS 

.E:::tru'tux..s- •oz::to,.;:::int•tia~;s 

.o~a<;::iS«• 11 pa:ioclos 

.Lit:~~~ico• po~.i-~a. a:inoni-.la. antonita..l.&o paroniaia.~~a:tntll• 
X'fi:IJi:t:rOS l.OIHicai.:. JIIISU.O 11 CD:IIJili'II&MIIIiO clll~tlll~OS 

.:l':rocluc:io da taxto. ti.cnicas. oficiais • d.is.,-rt)IU'IrO• 

OllC'.UC::ZAÇiO AOlll:Kl:STRAT.IVA n:OEMI. 

.Aut•rlfuiu;, :t11;p:C11s& Pilhl.ic•• • Sooiedacl-=s cl• :toouo.ia tu..t.. 

.Pzincipio: Fundamtntd.$ oh A4111i:nisttac:.li:o Fcd.ozll.l. 

.Ectl:'U'CUX& .• F'un.;aes llo l'oclez Ju4.ia.U.zio 
• .;upcrori•ió ni.a.ia'"CIU:ia.l 

OlUJAJaUÇI<I JUirtix:t:nltATIVA 00 SDWlO FJ:O:tiAt. 

% - ~ganh:a<;~io AlllminU:trati•a • C'0111p11tanoia cl.os 6x9"iO. 

1. :Eat%u-t:ura ll.isioa 

• Comi'l>s'i"o Dir11toza 
• órvlica d• kl:••••ozoaacnto Su)'a:io:e 
.Õr!l'loa S~~p~;r.,i:ionad~>:~~ 
.or,lo Ecp•ai.aJ. 
.órg!io Supuio:z: d• l'l.•na:i .. ento 11 Cout%ol.e 
.ózgão C'11:nt:n.l cl.• Coorllonl&<;lio 11 I:lrco:nu;:li:o . . . 

J)()O:t.016 t%&S) - IIODl' 010 CI&C.)-Ada:z::;on 

:U: - Plano ele Clacc:i.tica-::ll:o o!.• C'•u:'!fOII 11 E.lapzrgo:r: 

1. Qul.d:z'o cl.e P'~::~oal dG Scn11d0 i'11o11:z:al. 

• O:uadzoo Pa:z:•an .. at~; 

.Quad:z'o cl.e P'e=oa.l. C.I..'l' • 

• &=,r:refos Tnopozt.rioa 

.cxupo d.• at!vid.ad.•• 

.catego:riaa :funcioaa.ta 

.Claa••• 

.C~goa ot DIPX'IIfOI 

- clot pro•bu~uto ~11tivo 
- cl.t pzoda=to - ocai.osio 

1. Fo;aus dt pz-ova.nto • ••cl:no:ria llos o~o• 

z. Di.z"dtos • •antagtDS doa StTt'idozouo 

:&. !leria• diaoipl.i"'u 

lf. h:oo ... o tâd.nit::rat.ivo 

DOD:t.016 CZI.5) - IIOo:t 010 t1&6);-A.d.IU:lllon. 
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eAT<:COII.IA J"UNCION.\t PRI:TCNDXIIA 

ttc:m:co rt'J l.t'GJ:SU~Io E 
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DIÁRIO bo'éóNGRESSONACIONAL (Seção U) Outubro de 1989 

StNADO J"Ctl"t'RJI.L 
OlRCTOI'I.lA-CEJI.Al. 
CCDCSCH 

PII.OCt:SSO SI:I.I:TtVC IHTCII.NO PARA PllOGRCSSÃO E ASCENSÃO 'FD'NCIOIQ.l:S 

H:I:V:Ct DJ; 
C$COLlUtl:DADt: 

COHHECIIU:Kto~--~.J:ctriê0$ 
'-1-·.-"----"--· . 

Di'llp<n<içõu: ll& NO'I'& constituiç'lio :sollre lll•ti:z:ia O:l:ç:l.llenti:da :fiua
:tizac:iie> oaatillil.. :fiaa:ncrdra e o:.:;aaentiz'ia U.rt. 70 a 15f 1liS a 
& 16!11J c 3S • 3!1 do A.II.C.'P.). 

NORMAS C:CRAIS DC DI:REITO r:tHANCI:U:O - :CLAIIORACÃO - l!la:CIICÃO C 
CDittROtl: ORCAnEN'l'ÁRJ:O - (La! OJ.:nc,._&lf e .Dec--l.ai-:Z00,-67 - •tuali
d<h pa:rta oorz:el.ata - Conoc:ituaçic> l>i:iaa d• Lei da Ozca"'o:nto; d• 
:n:oeita; da 4tn<pa.sa: do: cr,ditoz: adicion&i:l'll&s in•e::&"ÕU ~nan
aeUa:; de inve~tiaento>::: d.e :Upe.l'41t;it; de dé#ci.t: •h ]I%Ofo:t .. 
o:.::çament.U:tal dc: p:rovi•&'c:s ]l:lll:l:'ianua.i: u:.i!Ei~aç .. o da 
:rcccf.'l:a c da d;.:;:pesa c do:< c::r!Õditc>: •di. o>:aelo 4• Lci. 
de O:.::çam.,nto; CH=aie.i<> ~nanoc:izo; cucc: ..,.n,:OI da ll:'e-
cndt• 11 da dc:spe:l.. Conl'tituiçJio dOI' s. O crant:ro:lt 
d.l. cmcaução o:rcarncnti::ia.Oa ccnuol.es Jllt=n~. A Con-
tabilidad~~t patrilllOD.ialo oreamc:nti:.i&o. e indu=t>:".i&lo 

~~;,::;o:~ r:~-:1;:;:e~:S r:~!~~!\ ot 4:~ .. ~~!iftl:!ot~~::;!:!•;:: 
lativas 4 Licitao;:'Ro pua o;:c~~p:r;a;., Ob:r:as., Serviço:. a AUanaç6ea. 
(DL-%3001'36 c Ato 311'4?-CDl. 

O o:oand.idato 'IVO nXo alaanç-.:>: a Média !!Jl.ohal. da 60 :poq:toa •a:' vouJ.
IIIa:ado al.J.ainado do •~~o Scl.a't190 

l'e~I;;~;~=• ,._0 .,.to::.intt.t.i.elt:; .or .. <:i><:: • ~==~ ~'"'"'. :..~::~co: poli:::rc::Ua, 
lanDnU:Iio., cn•tcmu:u.o., p::.::on~"'l"' :l.!.:c:H~<::; Zc<t•;:::EOS .lc:>u.o:>.>,:j;,ll~
<rl.::l!ros .~,., ... .,., .. :=. lle::umo " CO'":<'"""""'~o cc t=utc::._..f::I:Oduc:::i.D '"' 'C<IH
tOII t.:c:-nl.co.s • .,;!.icia.z.:: " ;:l,,i:;:~rcz:a:ivo:: • 

.atr::tX:STR4c1iO L!:=:J:L:I.';":tYA 

PJ:::::S.SO X.I::::tS1:1.'1IV0 

.;!:::!u-utu':l:o. 111 :f:uncionamen..,o do Pod~:: Lc:!"i!1l.o."::i
~o:m .. ""'i~l:o a .:l!unc.io:u•ment<t olo loenaco:. 1o:d.ll:l:'al. 

:;.._,éo::liio c L.i.ll:erançuo: do .S~ftaGc Fc:aar&J. 
.çoa.!.=:õe:= do .5•nado F11dt:>:&l. 
.St=Scs do sc:aad<> l'cd=al 1t s..,!c:5u ec:~:I~UQtalt 
.~:DPo:iciS=a 
.l.]>z•ciaeiio dai: !':opo:.ic&es 
.l.=.tl>v.i.o&=.:t- p:iv•":.i"&.lil do .s .. nado l'cdt:c::-.1. 
.enagz"c:ao Hac:.ionaJ. 

OKIW!l%4;XO 4tfnnttr."AATIVA tiO stKAOO r.:nr:a;u. 
:z: - az,ara!:uç::lo 4d.U.n13=aU<ra t: C""'PIZth=ia do. Õ%jlil:oa 

t, btrll1:'11%'a lloi.:l:i.co. 
, C<HII.iSI:i:::io Di;!:o:"l:D>:& 
.Õr•io: dC: A:l:"&:rso;'""'c"lltO s..,.::.io: 
• 6:~:;:1o.o: SUpiii:I:Vi.li.I.O:...,d.OI: ' 
, ~r !Tão !.:o1011=.ial 
.ur••o Suoc.io:: d.e !"J.IIn.:~c:e"'"" ' Con':%0.le 
.clor.iclo ~::c:~=&l dt:: ::oo:rlicoa:J:o 1'. l:Xccucão 

z. Sll=cta::iu c Sul>.,c:=atç:.ias 

3:.· At='l)>v.i.çiSu ""o• -=::t-::ula:reta do• ou'po• a :f1121.ç8e• 

.:C: - 1l.anD diZ el...,;o::;.!.:!!.Loa;:õo d• car,o: 1! ~•gos 

'· aÍ.ad:t"D da l'c.:>so~ do Sc:na.do F•dtzal. 
• o .. adro P'e:man•r.o;t · 
.o .. a~:ro dO: l'"c:::.:>olll :.L.'!'. 
-~:!'"'"'"" 'le>:.po::>!.::.i .. := 

Z. :t::~utc::a do D"a::::o :!.,. h::::coo.l do :Õ"I!,.I.dC' Fc4cral 
,:~,.u:o-o:: lie c-:.: ... .i~a=.,., 
.:D::~oro:::,ic.:: ::!!un:::.o:.=.i::c 
.:::lD::..e:: '. 

.ll4:sr:: ~~~~f:~E~! :~e~!:!:~l;o 
::I- 1':":'!"1.1!~"'="'-=~ "" 'r~==r-~! c~ S=nul:<' /'<":c:ral 

1. ro:r.o.~ll' 11.,.-j,.bV.l:o~o· ,- vaeln=i•·--.:<>:: ..,.II;"Z'!702 
1-. D.i::o:i:zo:: ~ volln::•r.,n:: co:: ::::::riac=~>" 

!: ~;:!~; .. ~!~~;,r:.i~~;::.~· 
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SEHADP FI:DCIIAI. 
DIRt:TORio\-C.ER.\I. 
CCDCSI:H 

PI!.OCCSSC S"CI.CTIVO INTCRt:"O PARA I'ROCII.CSSÃO C ASCCNSliO ruN.::IbS;;:S 

PROI:lRAtll. liAS l'IA1'f:RIM> CSI'Ct:tr:cc;.s 

t:"~'./CL Dt: 
I:SCOI.AII.IDADC 

Super.ioz: 

I 

l'ROCRAMA DAS :U.Tt:Rl";!,S :CSPCC:Í:rlC.il,S 

COJonll:CD'n:~TOS CSPÇCÍriCOS - Peso Z 

~va esc:~z-ita 'O'"':!:"Z:Dndo :ol>re u: ""SI'IIinu:: tu.rc::taa tipicas: 

~ ~r:~~~~ e: :~;~~!!e;~~"'i;di:r:~!~1!u " .. !"~~;::·,. .. eula 
tipo de 

- JllpliG•r tc:5tes de av-.J.ia~:ão e "ll.bora-,;, co"' ba•a nas i:a:!ozaaç:llas 
""êdiaa: e oond.iç3c: peoul.i.ai"ea <te cada ca.so, o l'Z'OSIZ' ... & de tr•t•
J>.cnto. 

- Roali::ar testes llUISC:UlazeS'o •z:ticula:l'n: e :Eunoionais, dentro do selo! 
bll:l.ito de ae;o. 

- Ol:io:::ntar e tz:eil>IZ o u:szo de p:r:-6tu•111 e óz:te"'""' 

- I:n:ina:r c co=is:i:r & ll:llt!C1U;:lo da 1010~i111tznto zc:ap.i:.:at~ios. a%'t.iCiul.a-
:rtzs c de rtzeduoaç:lo neuromwu;:ul.~;~.:~:, 

- Prooecl.er lo rC!aval.iaclio do pu:ient ... no decO:n:l!:r do pro!f.r&1111L• 00111 o 
ob:IC!t..iYo d" caract.c:r:.::11r a evol\lelo do p:roce!l'SO de t:rat&~~~ento. ou 
:llllla inYol>~ç:l[o, para quo: ••:la :rat.i:ficada. l:C!ti.:!.ioado ou compl.ctt&do • 
.:!a::o:ncl.o-::1! o:: ti.C!DI!l:lli%io: cdusteS quanto i. interu;~icl.ade de oad& téo
nioa apl..ioad&. 

P'11rt.ioipa:r de reuni~es, tra.nSlllitinde> liiUILS in.:!o:~~oaçi!Sa• • suga:~~tl5es 
sobz:o: a ll'ituacão tisica •'ou aental. do paoicnta. 

Co:n:~>i-paz- no pzon1:uiz:io aval.i&ei!So:"'• Zlr&'O'aliaçSc:s c: o:bse:r.,a.;:Sell. 

- l:l.al>DZ'IZ: dciiiOn:otz:~t!v= oJ.i4l:ioo;: d.o"' tral>al.ho"' tUtcUJUt&doa 

;:;!!ck:1~ ~~~;;~i: ~~n~;::-:":;::r:l1:!:~P~"f:;~~~;::~·~:·~IIO oo:; 
:ua a::,!>eo.i;:.~.l.un:~o: . 

.\p:za::c:ntar r"liL:b:iec !'":l:iO~ico::: 

<o:znece" d.a<io=:: c:;-::.:::i=::tico=:: di!" ·=::ull=:: ativi.daltell 

t.p~icnr ""cur=::oc =~ ter::~-:er:~ria =::u!'~:::~ici<~,l c pro:::u'llda, :fOtt!raroia, 
hid:::corl!"r~pi<o. ele:r:."::t!Z'Ilpi&. ~::.,zcicio::: IL"::i·~o::: " pc::.ivo:;, lloQ:cote
zapur., mecll.no-::l!"ra;;i'"--' 

h·:.aeder •o eont:ol• da apl.iellclSo tle>s atrc:nte :totote,ipico:::. 'l:'e:nto
:erQ-p.rco:: e ele1:zotc11ô.~ico:., :re,ulll.ndo ::u11.s IU:•a=:: di! aplicac:õio de 
!u·.it.cs de ti!"'PD e intcn::icl.::..tle, 

O.b:1e11var tamb:m =e a apl.ioacio do: terliiO'I:'o:ripiCIOS p:.:occd.a 0'11 ni:o. 

Conlleoe:r apou:elhos aeoi!.n.icos usado= .,,. U'I':I 

Conh•oer " aplio•" oo::rat...,ente mU:odos e tO:cni.on"' oi.n.,s:foteripicu: 
na área ll• :fi::io1:er•pia :rc:spi:r•t6,ia. 

Duempenllu: ta"e;f;a: "'"'"'•l.hal'l-te:: 

O aandicl.ato 'l:\1• •l:o alcança" a lll6cl.ia srl.ol>al. de 60 ponto: :erlo Clonsi
duado •J.im.inou!.o do P'zo.;tsso S•l.etivo 

---------------'----.:.:.:,c_:,:,.::-c,:,:,:,:,-.:,:,:,c.:,:,:-:,:,:,:,:,_~,:.:.:',. 
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-------.-::::,,,::::",.---:"::---T ------------~.~--,,---, 
c.;1'CC:OIUA TUNCION,U. l'lti:1't:MD:IllA 

ln~petor d10 Segura.nça l.~:Jfi=l•
tivo.; 

11~~ic:G; 

'l'~cnieo e- lteahilitaelol 

!'.dcólogo;: 

Od.<:~nt{>loJ'OI 

En,enhciro; 

As::is:tanta Soch,U 

T~=ic:o 11• Co:!I.Uiaioao;~lo Sooiltol.l 

~llotcoál:"io 

Tacruiqrafo 
Arquitf!to 

ATEHÇA'() 

.oonUnu• •• pr6:.c:L•• página 

t:SCCl.ARIDADI: 

AD:UN:tl::TRACltO LI:CI;SLA'l'IVA 

!'II.CCt:S:S!1 l.C::IS.Li!,TIVO 

.C::trutura ., ~uncionam=to elo l'od~: le,i::;:J.otivo 

.Compo::.i<:io e .tuncion<:lmC'I~O de- Sen;:.:o tcdc:&l 
,l);u::e.:=lo .e Lic.\eranclt.r;: do Senlldo iccu:u.l 
.co .. i::sões do Senacl.o Fe<le~:•l 
.Se:::~:Õ<::&" do Senado Fo4e:r:lll c Se::sli"s Con:Sunt.., 
• P>:opos:icõo:: 
.Apr.,ciaçlío dar !'ropo::içi5c:: 
.A>::I:'it>uicõeB p:L"ivo.~ivas <lo sen•do Tedcral 
.Con!Jrc::o::o Haciona1 

POI!.Ttrcut;s 

.l:ctrut\IJ:U raor:fos::intá':ic&• , 

.orac3es e pe::::.ioào: 

.Lémiao: pol.illl:::remia, :inon.ita.ia. •n~onimi&. paronfm.i•• dif.ereute• 
registres l.exica.i.&. ite:;:wno e COr.I?:Z:on·nrio de~ texto: 
.?;~:oduci:o llle textos t,;cnieo;. o~i.:l.ai.s c d.is::rr=:z:tativos 

OI!.CAKnAÇlO ADtt:IXISTliA":'IVA :r!:D!:'lt,\1. 

::~i::~;!~:· r~~~;.:::t:f;l.~:·xd~i~~;~:~~:· F::~:rnom.ia rusta 
.EI:t;cutura • J:"uncõ•u• .do Po<ls: .:1.\IÜc:..iá::::io 
.Supr=rYi:'lio ttini;-tc:z:ial 

OJI.CAKIZAÇÃO ADrt:IN:!S'iU'I'IVA DO StNADO TEDEML 

I. - Ol:!l'nnir&cl!io Alll:liniS":b:ati•• o C=p•t!noi& do: óxgi-

1. t:=t:o:"utura Bil..cic& 

.Coo:~i::~~lío Diretora 
• Or!il'iior de A=r=:<>ramento Sup.::::-io:r 
• Ór!1âO!I: S\lpervi:r;ionado::r 
• é:rglo Ecpec:i.n.l 
.Ó:!Ii.O SLip=io:r dllt P:liLnt::i.,.ento e i:on'l:rol• 
• IÍr9'ii:o Cen-::ra.l de Co.c::d::ução e ;:aeoue'lio 

2.. Secre"::r.:in= 1t ~ul:l::cc%1:'::11::iu 

3. A':::il>uiel5•: dos -::J-::::J.rt.%:= Ca= ""::'!"O"' c :tu~~•:s 

,_ 
~- Qu•dro ti~ l"~:=so•l do s"""do t:uh:ral 

.QLI,.d:~:o l"=~:~anr=nt" 

•.Qu&d:r;o de Pc=:sod c.I. • .; • 

• ~ ... p:r;ego!l: T=po::t.::ios 

,Grupo d• ativida•h:s 

.e .. tcgo::::iu: ~uncionai~ 

.C1Lr•-

.ea:~:go:s • -.p:r;a!l'o:s 

- d& pro•imento c:fet.ivG 
- d.e p::ovimcn'l:o CJII oomi.ssi:G 

1. For~~~u d.a :p:~:o ... imento c vao'EJu::ri• do:~~ oou:!fo:s 

t.. Direi '1:0·,. e ••n-=•!l'tt:>.::r d.,. si!'I'VidoriiS 

3. Rcgja., 4J.,.oipU:na:r; 

"· l"::ooc=so alllnini;~•~wo 
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htrvtt. ll:c 
t:s:.c=.;.:C:D.tD:C 

h."'l\"I::.. D:C 
CSCOL.:I.Rl:D;uu: 

:SENADO rt:D:::RJI.t, 
D:l:it:!:"t'OR:IA-~I:RoU. 

c r l:l J: s z: H 

anuu:::::rn;:~:Tos- :!:Sl':!::::ínctls - P~o 2 

!'&O::l::!.:SO :,z::;:;:::s~":'l\'0 

R~;~;:n't.o l.llt=o do senallo Ftnt.=al. •• ~ ..... 

R~:su:>l.U(:Ó~ 01 1:1: C!UCM 39 

O:S.' ~ .:.MIUD.e: l!>lt:r& ~=.u: oa::..,;g=.ia.:; ::r~iio •b na~::.:a llm11:la· ;: '1:~:dio 
,.=o ~ • ..,,...,~~.,. pe:---!.':!.<1...,. e=....,<ll.=a== .. o :llc:!)"im::>.o;o• E;~i;,.luç:5-....s IS 
C<>=":i. 'I:U.iç;Ao "CI.ltl:&::lte ., sqa =•~•~:D.o, 

on:~f!~g:r ~~~g~fif~~;;~g~~~~~~~~:~~i~;r: ~~~~~;Ã:;::~~~~~~ 
lJO.A 0;-!"&n=A<:Ão Po!..i-::J.<;oa Qa :!i.o::~ed.a<l.c.A "l"eo==• d• S,c-p.,,ac:'3:o mo::: 
1-o<t<::r:::::.O t.::::::•d.o i'cii.'=:::C.'-S TUKCO:CS bOS PODJ:~.:..S DO Z:.S":'o\llO,: O 1"011= 
l.e!(J.:l.n":ivo.o !'o"CI.::.: ,t,.=:::u-::ivo.o Pt~D.:!I: .:1\l~=.ia.:.io.AS <:::...\:o:s !te::l::;:
DADbl.!:':>TADO.As tr=anQa: d.& So:icdadc.O ~oo~:o Ih:c.i:s:o;;.io. ~ AcDe:s 
4.UU.:a..J.==•tivlls. 

OR~~O:~!~~~~~~~~:;~ll~~;~~~ia do: ~!i-OS 
1.. !::<=U":U:ra l>i.:iaa 

.ca=i::,.i.a I'l:.:Oe."':m:,._ 
.. or .. l.a;: d:c: A:::s:=:J:Q:"L"'l=~ su:p=ia: 
.Or!rõo:s:: Su~=...-v~icna!lo;: 
.. Ó::"9'1.0 :1:&:!'-=:j,&l, 
.. ir:r,.ll.o su.,=.io:t" li~t !':l.ll.n!::j&~Dento e eon~o.le 
.ári''lio c:::i!.=a.l d~:: Coa:rli.ena,..i;o e bccru,..i.o 

:t • .$c=-eta:::i= a Slll:r::o:~~~-= 

3 • .A:=:J.ln,t,\_ç:i;=tS fio: ""-;.-:~._-:os d~ O::L...""'Y<>= e :f~t:8-..:a 

:C: - ~.l.ano d~ cl.a::::~oa:.'i.o' d" ==go:: e ~ego; 

1 .. trua:!;ro ,;~ P=::o.1.l d.n !.=nD.d.o i"•ó.=Ll 
·"'"•=o !'=.1..,.:::'1~1: 
.tlu.=:.:o G<:" :-=.::oU C.!..':' • 
• z...r-.,gos 'I=!>o:i::in.::: 

.:, .. ~-=t.~• do Oua=o di: !"=....-::oal llo S!:nado i"1:1l=a.l. 

:;~~;~~:f!:: l:.f..;:~t~!~ 
• .::l.a=.:.:::s 

.>:n:s~; !:-~~;;i~ ==::.-:ho 
- <21' J,ro..,.i.>:>:n'l:o =· c:c::o.!.::::'lio 

:0:::::! • r.:-~ul.~=;:.,.-:<; u:= ~=::o:U. !lo S:.nad.o Feó=:::-a..! 

1. ~o:'Q:~~: d: :l>::a"~>.im:.:~-::o o: ., .. ::'5.n::i.l. !l~:t:: l:lii.:'S= 
-. t-i..:":ti ~o:::: " 'U.:.n:=<>g=n::: o o: ::;:::-villo:'t::: 
:!:. Õ<~$'i"'1: r:!::;:.O,-!.in<l!:." 
11. 1-:o=:-::ro >:.::..-·:>.i:::=::-:~~.., 
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SENADO rt:Dt:U.L 
b:IRI:TORI,\~<:!:Iti\L 
Ct:DtSt:N 

I'ROCt:~SO s!:LI:T:IVO :l:tt'l't:RNO PARA PltOÇJU:SSÃO t: ASC!:NSÃO FVNC:IONAI:I 

l'ltOGRAnA tiAS I'IA'l'i:RIAS t:SPtc:tr:r.cAS 

Outubro de 1989 

CATt:G01tl:A FVNCIONAL Pll.t:TtNO"I:IA. ·1 ll'i\'!:L Dt: 
:!:SCOZ.:.RIDAllt PF\OGRill'IA DAS 11A'l'l:RIAS t:SP&CiFl:CAS 

FSICÓLOCO 

çgnt:i.IIU& ••• 

CONHt:Cil'II:H'tOS CSPCC.it:I:coS - Pe:o Z 

'recria dt. J'ar::son•l.!.d&de 

Teoria 1':::-io&n&.l,i tio., 11e T:rtud 
• T•or:i,a Ar .. litioa de ll"un!f 
• Teo:ri a do C:tillllllo dC! Re::pollt& 
• Tcori,a do Sel:f de: Ca.;l R.ogcr• 
• Tao:J, = CIIJ. t~aai• 

õ lhurosc:=: 
• P:ico~e= 
• Pist~hios de t:c:11:ulut• 
• Doenças P•ioo•somát.io&S 

r 5 .ioolo9'i• ,.0 n ... ._..,ol•.i=en~ 

• Pcriodo pr6 e 'l'ós-nat&l. 
• In:finci& 
• Adol.e:olne~ia 

TéCJnioas 4o Exame :P:lcol69'.iao 

• tntrevi:tu: 

: ~~;~~;=:e ni we.l, Jlutntal • de int=tt:ne 
• 're;:t-= J':.:o;IC!ti,.c:o: da PeJ:sont.l.iá&d.<ll 

J'siactt:Z'Ilpia 

• ftt:l.t.tlion.,.,.,ntao ol.illnt .. -tu-aJii" 
• A:zpo:Cto;: ético~ 
• rontlllci.o d.o 'r..:capeuta 

J'~:•weno;:lio ,áa :>aüd.e nental. 

• P::iz:ui.::it. 
, S."CUTidil:i" 
, Tezciii~:it. 

To:ra.pia Centrada. no Cliente 

, Conceieo d~ nl:o dire~illidadlt na p::::ico'U:~apill 

: ~ ;:~~!~:Íi :a~~'":: t~:r:p:u;~ t ~i! li~:.:~:e~~:!r:~i!~~::.: i pico 

c .. sta.lt - Teraph. 
• 1'11n<1&,.,.,nto 4" Çesta.lt - tC!:r:apia 

: ~=c:~~~i~•="~!0~~=~dt-e.,rapÍa 
• Sonho ""' GI!Sta:tt-tl!rapia 
• Centralid.t.d.e no. Pensa.aento 

Tox-apia ComportUte~tal 

• O mc<lelo da t,.e:tapill eOfiiPO'll:''l:aJat:nta.l. 
• Aval.i•c li o d.o compcrtur.ento 
• no<lolaçio e ~<:u:a::-so ll'icaxiant• 

P::lioanáU.sa 

lntol:'prataclo de co:llllos 
• Tra.n.R:f!lri:ncia e contr•-U•!i$:!c:<:lncia 
• ~~~=i:ttl!.nci• 

o candi<lato or<~• blo &l<::lii>CIII: a aidia gloh-.l á~t 60 ponto.- au:á 
c::~ .. :id.t:t:ado e.u..int.do llo h:oocsso Scl.etiva. 

DO])l.011 CZil.S) DOII:t.012 C1115o)-&J'a.:f. 
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!:AT'I:COR!A FUNCIONAL PII.&T.tNDIO~ 

)'lêdico: 

Pl!l'ic:ólog~;>J 

0dont6lO!JOI 

r.nge101\~ixo1 

Contado>::~ 

As'll'iStiiDtll SocJ.i.alJ 

Tti.CJ!ico - Co.unicaç:[o :Scud.al,' 

Siltl.iotecil:io 

c011t.. da pO.!Jin& &oto:rio:r; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Quarta-feira 4 5485 

HÍVI:L Ot 
ESCOl.ARlDADI: 

I'Roc-rs-::o r.:cc:rst.:.-:rvc 
• E::'l::.:tn:ura c funci(lnll.mcntc- do P<;>d<:X L<!!Ji:r;:l&~'l."<' 
,Co:npo:içiio e :f\lnC:.l,<m:Lmen•o do Senado rc<le:<l-l. 
• Oi.!l:'<:<::lio c Lide:L"anc:a:o:· do S.enado reder,J. 
,Comh::;_De:: d.o Sen&<l.o Fcdc::11..l. 
.sc:::slies do Sc.nado FeQez&J. 11 Sct:.,õcs Con:iunt .. 
,Propo::iciSc:;: · 
.Aprc<:i&cio du: P:.:<:>po:õ"icl!ielõ 
.Atribuie&e'!: priv11tivas: do SIU>&<So l"<:d<:r&l 
• Cong!l:e::o llacion-.1.. 

.Ectruturall •orlof=int4tica.s 

.Oro.e1h:s e Pc:X'iodo>~: 

.Li:xieo•- pol.i::a: .. ill, sinonil:lia. anton:l:ll'i•• :p&:on.illl.il.o 4if~cntea 
re9'ir:t:os le:dc&i.t. Re:>UCIO e o:omp:~:ee:u='io de te>ltoli 

.P:~:odu~'io de teuto.: tO:c:nioos. o;Heiai• c dill::.ut&Uoroa 

,Q)tCAIUZAÇÃO ADl'tii'I:tSTtlATXVA l"I:DI:ft.A!. 

.Auta:.::qu.ia:. tmp:t:e:a l'ii~Jlioas e S4ciel:l.a4eo; de I:eol\Qmla nizta 

.Pri:n<:ipiol' Fundame:nt:aio; 4& Adlnini:t:l:l.c'io ie4ual 

.E:t>:\I'I;W:& e Func:l!ia: do Po4er Judi.oi~.io 

.supe.:t:.,isio Hini.:'l;e:::ial 

OltCANJ:2.AÇ1i:O AD:tiNIS'l'FlA..-tvA t:O S&NAOO TI:IJI:RAL 

:r - Orvanb:&<:io J\d!:lini:;rativa e Co111petbeb. dai: Óz!l'ioa 

1, Estrutura !ll:o:io& 

Dh;e.'COZ:& 
de As:l!e::lõO:I:alftento Sup~ior 
Supe:~:~risi.onado;: 

t:peeial -
Supe:t:i.oz: 4e Pl.an•:la~~~ento e Cont:.:ola 
c .. ntz:al de Cooz:do:tloação e Etu:cu~ao 

Z, se=etaria:s: • Sul>::ecrc:ta~ias 

3. A":::::.il>uic:tsl= do:: '!:.i~ul.~t.:e:: do:: c&r!l'o: e ;funç:llcs 

ll Pl.ano dt:: Cl.a:::i:fic~ç!\o de C&:!:SID,:I: t:: i:lri!'IX:I!!JD: 

1. Quadro de Pc:::~:oal <to Senado F"e<leral. 

.Qua<lro Pcz:m&ncnu: 

.quadro de Pe::eoal. C.L.T • 

• Dnpze9'DS Tempo:ll'i.rio# 

.Gru:po de •tidda<lu 

• .Cate!l'ozitp!' :l:uncieonaili' 

.cl•:~~:ses 

.C&:I:'!iJOS e eniP:I:'ll!fOit 

- di provimenteo o::l!e.tivo 
- 411 px:ovíme~teo o::lll çomisslii:o 

1. to:::m&SI dR pz:ov.iaeateo t1 vaoS.noi& d.o:< G*l:!JOS 

%. Oirllitc.s e ••nt&!ft:I\::J dos so::rvid.or~ 

3. Re!Jillle disciplln.ar 

... Prooea'l:o •dllllnlstratiwo 

D00l:~016 tltiiS)- DOOI 010 (18U-A4•.:.:son 
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CATECOillA f'O'NCIONAt l'lltTtMDIDA 

ODOln'Ól.OCO 

CoDtlntJa ••• 

•• eontinuaê:t~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção II) Outubro de 1989 

st:KADO i"EDERAL 
tl.RCTORl•'-CCRA.L 
C:CDtSCN 

I'IIOCt:SSO SCL&TIVO :U:Tta.-.~ I'AR~ PJI.OCli.!:S:sÃO I: !\Set:NSÃO l'IINCI.Q_JU.l.S 

I'RO:ORA:::;. llii.S ltJ\.l'tRIAS &SPCC:Íl'!CAS 

N:i:Vt:t DC 
tSCOLAII:IDAD!: I'ROGRtr.HA DAS HATtRIAS tsJ>tCiTICAS 

comn:cnu:xrns tsPtc1ncos - Puo .z 
&) Cil'll~gia lhaca-na,.i.lu· 

Anatoai• eirit::gica. anl!:te:!a. Au:~psi• - Ant.i::z:epsi., - !::·u:r.i
l.i:ue.lo, Pré-O:?erat6:!:'io - ':'l:llll~')!;>l!r&tó:do e Pôs-Opl!:%atG:I:io. 
!:!~ente.or o.i.:.::\Jr!fi<IOII. Pzq:filaJ:ia " tr&tUlento. Tli<nlicq oizilrJl-

lo) Destistioa ~llt:tau,..,dol:a, 

Cotun:ito. ln::tZ:\II!Ientos rotató:o;i.<;~, cortar:.t .. :, maDu•is e ecmpl•
ll'lentu:es. l'rop:::'ied•u!.es: :!:.isieas. <ruimioa;: e b1:oJ.ógicu <los ,...,te
ziai:: protetores elo co~npllt:U) cl•:~~in.•--polpa e do., aater;ia.i:r re:
t•uro.dor .. :r::. C6.r;ic d~tnt6.r;ia: etiolo;d.ko ooorrêncik " J>l:OPk!Jknd&-. 
a:~p~tato cJ.inico c: %kd.i.ogri.:Eico, f'rc:venç:io. Proteç:lo dO o<»npl.coco 
do:nti• .. -pol.pa. Principio"' !I'CXkil do:: prep•ros oa,.iU.rios:.Técil.ic .. 
de preparo cavitário para rR::t~•uao;:lo com aCI.il.ga ..... Técnita de 
prC!paro cavitârio p•ra r•stauraoio oom re111ina111 de s.il.ioat~. TC:a
nica de pzoepaz-o ca\1itá.;!:.io para rc::tkW:açi:o o;:om r~.ill.all co01pcstas 
Isol.uoento do oa101po oper11.tóri,o, ~~t::.i.:r:u: " ounbac. TCCIIl_.i.;oa., de 
;I:!;'"'~:!;o~t~~~imento para: UIU!I'...,"• c.imc:nto d• dlioato ,. n-

a) !:ndodont.i• 

ltiol.og-i• del:ltal. l"ul.pop•ti•:l:l a l'c:iapicopa.tia:r:: (etiop&tOJ'ItUia -
Diagnôcti.co • Tratamento). Ano.to~:~i& &ndod!lntioa. Radiolosi.a om. 
cndodonti.a. Tratllllltnto:r:: oon"e"'vadorcr. Tzoat11.111ento: :ratioai11. Ar
... alllcnthio enllod!lnt.ioo. Aoe::"o OIUOc>::a.l• odontome:tt.ia - :pul.pccto
n.ia. Preparo :biomccli.nioo: in:;:tr\.o::~entao;lo, to!.cr.ica.=, p:"incipia:::. 
neios quim.ioo:: t.uuiliaru· da in:::;:r"llmentao;1io. nedioa~;io iZit,a-.a
tlal. O:btl.l.,ao;::lo do ::.:i.::tazu. cl.~ oan.:.i:: %&dioulazoc:o. Suc~t::::os c iu
:a:uou:oos:. :u::trata,.uu:os. 

d) Ddontopediatl:ia 

Odonto!l'iine:::•• :fase::: pri--eruptiva c ;>O::J-=u:ptiva, mccani=os- elo 
1:10v...,..,.,.,o dotnt.6.rio. tco:ria:: dt crvpçi:o. C:ron.olog-ia lla er10po;:li.o, 
ri:::óli::e t1 ez:::f.ol.iaç:ll:o, noz:!:olo!'ia dcn-::=.C.:ria. Dc:;:cnuolv.:i.aento d.a 
o.:J.u..lõo .,.,.,,.,,..;.. pl&no:: tcrminaio, cli:f<:rcnciac:iio do:: arco:: <lentá
ria:;: d~~:cid.uo: e permanen·u::::, <~nc.i::• d"' <1en1:io;:lo mi::::&. ll.illl!'nó::J-

tioo em odonto.lo!!io. i:~:f~~.;il• :r;oa~iolo!f.:i.a, pl.&no d.t tratamcn'to. 
Aac:::.tc:::iol.ogia em O:lantclco!'ia in!ant.:i.l. !"reparo oavit~.:i.o .,. 
dcr.u:::: dec.iduo::~• m:o.tcri:.~s I':!"O<ttcrc::: e %l!:;:tau:radores. A:;:peeto::: 
•moc:o.ono.i:;: do paclcnee ~n:!:Dntil' do::Jer>volui,.,cnto p:i:icoló!'ico, 
O:l:'ientaelio eduellcion:..l.. ~!po::: de ::::::iança:. l"rgccdi~:~oentos: cnd.o.:!&
tioo:: eo. dente: dce.id.uo:::' p%atcelo pulpar.:pulpotoll.ia e pul<>ceto
.,i,., Cirur!.l'ia ""' od.ontolop-~a in:tcnt.il: cuod.ontia de dent~"' ll.ee.i
d.uos. 9crmeoto1Lia.::, f.l:encetoll.ia, ul.~tcto"'ia. 'rr•...,.at.i:ZII.OS :buco
dentár.io:: na in:fii.nei•• etiologi&, c-la:::.ifioac&o, t::ata.,cnto de 
urgiineia., .:Era.tura" dcntõiria:, l.uKaette::;:, intrusll-n:, cttU:us:l5e.s 0 

o!.e:l.oanmento~. re.i.,pl.ant~. H.U.ito:: :bucai.;:r etio.lo!1ia, cl.a.c:;:i:fi
cnu;:t~, hll.:b:ltos aomp::e:::.i...,.c e lll!IC' oo,..p:rou:siYo:, conb:o.lcr • cor
re<;rio, Emerg-!noia: e,. oclontologiill .i:n:fa:nti.l• tl::at,...,.ntos cloa 
JI:I:OOei'SOS llfU<I.OS na crcianga. 

e) l'c:riodontia 

Anatomia. hi::to.log-ia e :fisiologia d.o pcriod.onto. ,.repu:o iniaia1 
na periodontia. Placa. Prooc:s:soSt ag-udos em periodontia• gUn&.l'e• 
r.l.ooronll>:'ite. abcesso !J'Itll.!f.illal " periodonta.l. 

:f) lliagnól'tico Buoal 

Conoeito•• limite"' e propó~itos ·ota SC!lflio.log-i• da bQoa e do 
c:o,pleno ruuci.lo-m&ndibul.ar. An11.111ne:;:e e tO:enicas da c:11uoe ~h:.ico 
int"'& e extta-:bucai:; rt-ou::::as e:~~:plo::atõzo.io:o:.nétodos da docwr.t-n
ta~io cUn.ica. Gencra.l.idader; d.e anatomia,:fisio.lo9'.ia e bistclogia 
no.,.,ais e sua .:i.,.:po:tãncia ::e!D.io.lo>g-ica; aparincia e consi::;:t!ncia 
de teoidos e órgão:: .,,. rcla;'iio i. nor:nalid.:..d.c • ~tno=a.lidada ts~ 
trutural e .:Euno.ion.al.. Dadoo: c::::enoiai:: o:obre "" sicte"'""· Scmio
.lo!Jia da ... ucosa bucal:: le:i5e:;: l!le,.et>tares e .lesi5e:: l>ranaas:; UJ.-
c · pc:ri:fC::ica:!H le:i5e: 
P : ori!re11:: e :f:unll.:o.:ru:n

c<iacl.e"' ll.o::< :fil.lllcs ra
i:oa.Sielll rad.io!n'i:fiaa. 
o~n<lifiga: an.&tord.a 

á.:fico dollõ dentes• 
'l'o11.adas: 

oral • 
du: pa:r;ool!ontopa
stas %ad.iol.Cio;:i

n o a: b"tnlogl:ama ccm
?la'l:o, do san9uto eleM=nto"!' anor:aai: e s:cd.i,..e....::oll da 
urina, ooag-u o~a.a<&o oul"tura e llntil>.iog-:.;.,.a " reacõl!:: i.nurnopato
ló!.l.iCaJ! d.e i"'portã,cia n• p::-4!!J.c~ odontol.o>g.ioa. Dia9"1'6:::"!:J.oo di
:fe.,en<:~ial' oonc11i tua~:io e :i!õtta;:.t.i::açlio. 

o oBn:l.ido.to 'JUt n."lio a.lcao.e:l.r a ... cl!.ia !1.lOb:l.l ole 60 po:ntoa ll"l!:t:' 
con:::icl.c:J;aclo eJ.iainado do i'!:OCII::;:o Sel.e-::!.Yo, 



Çltltubro de l!;l~9 

:In~petoz ole s~,.uzanc:a Lt:~i::l.a• 
"::.iva.: 

Tienio;o .,,. ltcd,il.itac:iol 

:l':::ic:álOJOJ 

Odontól.O!JOI 

Z:n:ft:Uairol 

Contadox: 

As-cistanta Socia.l.t 

T!lio:~JOJ.co ca Coaun.loao;1io hoJ.a.l.J 

li.U.l.iotaGU;io 

'l'ãquiqrafo 
Argu.iteto 

ATCH,ÇI'f) 

oo111t. ola pli.gina aate:.:J.or 

• NÍYCI. DJ: 
CSCOtARIDADJ: 

.'\C<:I1US'!RAC1i.O LtC:tSLA'l"XVA 

PRciCJ::!::!O l.CC:l:SLJI.TJ:VO 

.!:::-:rut~:ra e :Euncionar.~ento <lo Pode:t l10!1.i::l.11.tivo 
,CO"':!'O:::ieio e .:funcio:na,.ento 110 So=-nado 1cd.cz-.J. 
.D~~:eclio c Lioh:z:ll.nc;>,s do Sc:n .. d.o Feclerl.l 
,co.,..!.::rllc::: do Scna<lo J"cd~:.:al 
.se:::::õc:: do So:nado Fc:dcr&l e s .. cslle:s Con::lunta.s 
.!':ropo:::ic:i5c.:= 
.A'j>rceiac:ii:o oh,:sr l':t:opo'l:.iç3 .. s 
.At:.:ibuiei>ca :p:ivativ .. <!o $enallo Fe.le:al 
.Conp:c:sao Nae.iona.l 

.!:.o'-::rut=&:5' ;n.Q;:,:fo::::int.itioalt, 

.D:acõõcs cr pe:=::iodo: 
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.Léxico' pollt~:ce::oi&o a:1l'loni:lli•• l.n~u.i .. i•~ p~U:onim.ill.o d.i:fU.lat
:"!Ji=tros J.e~eic:11.i.ll• lte:samo • ccmpr.,l!nslo d.eo.tll.lU:~n: 

.Produção da taxtos t~cn.icos, a:fic:iais e clt:.s.rtat.i•o. 

CIRG.;razAçl"O ADtll:Hl:STRATl:VA FJ:ti&RAt. 

.Autarquias, E111p~esa P~lioas a Sc:ciadad•• d• J:oor:r.oaill. JU.ata 

.Priac::ipioa; f"t~nd...,ar:r.t•i~> da Adain.i:-:r•o;:i.o Fell~::a.l. 

.tst:I:'U'I:\1:& a rt~nc;:~o::: do Pod~ oJud.icib:io 

.Sll!t~SZVi:li:o Hini::1:~.L&1 

OR;AKD;A(:Ji:CI ADI'f:INI:STJlA..-:IVA DO S:EHÀCO FEDEIU.l. 

:r ~ O%gani:::ao;:1Lo Adminio::"Cra<:l•a ·a c-.patl!inoia 4oa õ:,.ios 

1. E:t:I:'Utllr& Bi.:ica 

.Comieai:o Di.%atora 
• ór"lo:s de A;se.a:scl:'amant~> Supa;lo: 
• órgão= St~pcrv.ieionallos-
• ir.r!l'lo l::::peel.AJ. ' 
• Ór!JliD Supl!l';ior d• Pl.ilnt::f-.,nto a Control.a 
.Ór!flO Cen":;:r&l. da Coord.l!.naçllo a &ne<>llç:lio 

::. SeeJ:st~ia: e SWI::o~te~::~~:tu:iac 

~- At;ihu.i';l5c::: dos ':i'tul.EL:rliiS: d.o~: C&%!1'0:;: e ~11nç:&c::: 

II - Pl.ano 4111 Cl.acei:!:ioao;::io 1u( C&>:!IDS e Enlp;l;'e7o: 

1. Quad:z:o de J'e.:::::oal do Sa:.ado redarlll. 

~Quadro rc:Z:II.&I'Iatl't.l! 

.Q\.I&Ch:o da P'll.lJSOI\1 C.L.'l'o 

.Empre,a.a: T~n•por&rios 

.Ca:J:go• e emprc:!Jo• 

- d.CI p%O'Iiatt'ilto ~1:i'IO 
- da pzo~ri.ll.e.nto .,. oolllia:alo 

1. FCIZJIIa: ela ;r.rovimo::nto c ••c:fln~a dos Oa:J:goa 

:t. Dil:'dtr;n;; • 'lrl.t:~tag~r.n.o:: do:s :st.rd':'~U 

:l. R~r.,.hl• di.sc.ip~.i~a:J: 

'1. Prooca:so •<tnJ.n.L=tr .. tivo 

JIODI.016 C%&ln - llODl: 010 (1$6)-Ad.C::::OOII 
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CATI:COXIA rD"NCJ:OKAt PltrõENDJ:DA 

IH:SP:I:TOR :D:C SI:CU'Jt.lNÇ.l 

l.Ciõl:SI.ATJ::VA 

i' ::.:."~:CCORl:A FOHCl:OH"AL J'lt.I:TI:IIDl:DA 

.::tnsptto:r d." s .. guza<~c• L"g:b:la• 
":.l•&: 

E:n:fltz,.=izo; 

'l"écD.ieo ea 1!.a&h.11.11:ac:ioJ 

J'sic61o9o; 

oaontólogo~ 

:t~>,-e~>haizol 

Assi=t,.nte SocJ.alJ 

"l'oicu.ieo ~ Co.\llll.iOalii~O Sooial.l 

I.!Jtliot:e~:,ll:io 

DliÍRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

SCNADO f"I:DI:RAL 
DJ:RtTORlA-CI:RAL 
CEDt.Sl:N 

f'ROCI:SSO SCLrr:IVO IKTCitNO J'ARA PROC:RI:SSÃO C ASCCMSÃO õU~>:::::>f>.US 

PROCRAIU DAS l'l.lTt:RI:AS CSPt::::i:Tl:CA 

N::VEL DI: 
CSCOLAR.IDAD:C 

IIIVI:t DI: 
I:SCOLAJIIOADI: 

PRDCRArtA DAS rtATi:RJ:AS ;!:SI't::.ír:u::AS 

COJGII:C:I:U:HTOS I:S:PCC:i:õl:COS ·- Pc:s:o 2 

1. INS'rltii(:ÃO Ho:R;.t :C Civ:ICA 

a.} re!J%a: d~ OJ::)I:!.nidad<! 
h> ::.imbol.o: nacioJ:>:;Li.s 
o) !I'Z'&ndes d&'ta.:; e vuJ:I:cut nar:iona.,is 
4) ~:ratal!'len-ço dado ã:: auto:~:illallc:: 
1!l "'"!l'=•nc:a ~i:c.ioa da: in:'l:alac:Scu: p;ceclia.ill 
:l!l "'1!!JC:rança. ~ic.ica do '..,W.l.ic:o 
g) p;cJ.ncipios Da:::ico: e-prevencão 111 coaba't• l ,inolnd.i-
h) •ciócn1:e ele "::::"abdbo 
i) cauo:as de ac.ich•nta dlil Uab~O 
jl U=co: p:~;o:!.h:z::.ionai:: 
ltl ,iTwesti!1a<;:ão ll;e a.c.identr;s 
~> p:d . .me.i%o.: =oco::l::<H< 

:Z •. HO<;:Zi!:S ti!: 'l"'Í::CN:I"CA J'OI.:Ic.:U.L 

a} .noçi5c:: do c6d.igo pl!ua.l da .l.l!.i das oout:raveuc8e. . .:pe.:a.a.is 
:b) C!l:ilnll " ço~=av .. ~çl:o 
ç) :p:.isi:o = .:!l.ag::-ante 
!!;) !!~:5 c~il:l:!: co:::~=:. ;. v.!:i;;, 
e) das .1-::si!Scl: co:poz.-a.is 
.:!:) tlo :furto • do :olll:lo 

3. l"ROVA DI: APnDÃO F:±S~CA 
a) ftc:::.i:tiincia - <:o:::::: .ida de 2:, ~00 ntl!ttos 
b) Equi.l.i.b:do - c:a:Unbaz.- 1010 "=• :f:r=-z:e e 5m :paz.-& t:rás •o.bz"e 

uma b"--:a de ;..,=o 1. 1 (UE>) ll>lii"CD d• a.ltu:ra 
do :::ola, coa 1(1"" do c-pr.imct.n"l:o po::- \Oca dc 
l~5'U%Q. 

c) lo:ro;=a "' l."van.1:a:r 11 t:L"&Il=l'DZ't&:r ""' po:o de sox,. num pc:r-
ew:-ao de so ... 

't. :O!:"CDRAN:;:J: :C J'lU::WII:UCÃO Dt ACl:tli:i:':'.!:S 

.O!!Sl:RVJ.ei:o: f':t:::& :::e """"""'-::= i pro"• de ap"i:i.r.l"lio, O <::ao4id.o.to ·d.eve- · 
=~ a.."::s::e~-::nr atc::-::n<to mi~c:o d.c ap-::idllo :!:i::ioa :p-..:a :p:::-li
-::.:..ca 41! ::!u::acõo ~~:::iea. 

O olln4i411tO 'j"Ue 1>io r...l.c.o.oc•Z' a ,..;.<tia !J.lC.ba.J. de 50 poc"i:ol:" ==i con.:::id.e
::allo c:!.:!.::>in.o.4o d.o l':ro:cc::o :;.,..1=-::~vo. 

I'ROCRIInA D!: nATI:Rl:AS 8ÃSTCJ\S 

AD:"!l:UISTRACÃO L!:i:I.SLATIVA 

J'ROCt:S~O l.t"CISLA':'IVO 

.l':::tz:utu:t:a " fun~:iona.,ento;o do J'odez L"!'"i=lativo 

.Ccu~>po:;içlio e ~uncionltm~nto do St:nad.o fec!.c:ral. 
,Di:rt:cio " Lidt:ranca:o 4o St:nnd.o- FIO<le:t:a.l. 
.Comi=:iS"= 4o Senn4o F"de1:al 
. Ses:i5=s do Senaoo f"lll!ra.l " s .. :s5t:s Coa:hmt .. 
• P:roposicties 
.Apzo:ci•c:O:o dac Proposiç3•s 
.At,.ibuiçi5.,., pr.i.,at.ivu: do Senado i"dera.l. 
• Cong:re::o H&c-ioo•.l. 

l'Dit.TDCUC.S 

.t::o:t:rutuz.-as 1110rfo:::intitioas• 

.o:rae<ieSI e P":r.lo<tos 

.Loblico' polis=ell>iao :o:.ino~iaia, antonim.ia, l',ronimia, d.J.f~111t~ 
::e!tistros .le>!icai.=. R":uroo t: comp:reenslo de te:Ktos· 

.P"roll.uçi.o d" t"ntos té:c~:~ioo=• o:U.c.ia.i:s: " dis:s:e:ztati"DI< 

OReAH:IZA~ÃO AD!l:OUSTRATIVA TI:O:CilAI. 

.Auta:r'j"u.ia;:, t10p:r"=a Púl:Jliaas c Sociedades de J:coo11101R.i11 ltista 

.1',-.inc:.ipio:s: rundamentais d& A4111inist::acio Fcd=a.l. 

.I:::tzutu:ra • runctics <to :Pode:~: !ludia.iúio 
• Supervi.:lo Hin.is-==ial 

oaCAJUZAÇÃO ADHl:IUSTRATIVA DO SDlAÍ)O rEDZ:ItAL 

- Or!711ni.zaçlo Admini.:s:"b:"ati"• e compcUlnCiia d.- Ózglos 

t. t.::trutu:ra Bi.::iaa 

.Col!li: .. l:o Di:I:"IOto:ra 

.órgio: 4c Aescsso:r.....e~:~to S11pe:ri.or 
• ó:qr:Oos Supesvi;:ionatloS" 
• Ór!I!O J:ap~c.i&l 
.õr,&o &upe:rio:r de P.lnne:ja,.ur,to c Cont.:ro.l.c 
• 6r,ll:o Central 4e Coordenação • E:~~ec:u1;:io 

:t. :;..,cr.,taria:!:: " Su.b:"crt:tu;.iu: 

DOD%.016 t:tll5) • DODI O tO 0&6)-Ait•::::on 
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CA'I'CC'Oitl:A rtrHCIOHAL PRI:TCNDXDA 

Cl.TJ:COitiA rlJHCIOHAJ. PRI:TEMniDA 

OATn.óGJU.ro 

. 

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

NiVtl. Dt 
CSC'Ot.UIDADI: 

II - l"J.•no de Clll!:"lli!lo11cliio • d~ Ca:r~o: • :tsnpz:cgo: 

1.• Quadro de Peçsoal do Sena<io red.eral 

.Qu•llro Pe:nnanente 

• Quod;ro d11 l'•:I'IJC>al C .1.. 'I' • 

• t:mp:tl:'egos TaJaporirioc 

.Grupo di! atl•ido.dou: 

.c.att9'0:I:i•• :fut>aiona~• 

.Cl.•z::s:e• 

• C&2."51'0S e t:llll'2::115fnl 

- diZ prov.im•nto e:fetiwo 
- de p:r:ovilltO!nto c,- ooai:sli:o 

1. Fox.as de prolr.i•llnto e WllO&no.ia dos oargos 

' :t. Direito: • •u.t•9'ens o:l.os suvidorRS: 

3. Rczghuo d..f.aç.ipllru~r 

Stt.:r.llo n:o&RAL 
DIRE:TOR:IA-C'I:IL\1,. 
CI:DI:SI:N 

DCO;t.016 C%11$) - DOD'X 010 (U6)-Ade:SOD 

PI!.OCI:SS:O .n:ti:TIVO IN.TJ:RKO PARA PROCR:CSSÃO 1: A!:CI:NS.'\0 'rut<::IOt.:AlS 

N.i:Vr:t. Dt 
I:SCClJIJll:I)AD:C Pli.OCIUU'IA DAS t:IA'ri:RJ:AS E:Sl'!:CíT.IC;u;; -
"· .... CO!Uil:c:rn:tMTOS t:SJ'J:Cir:ICOS - n:so % ... ·-· DATlLOGRAT:IAI ' 

!leprod.uo;:ili:o ol." t•nto IIOrt .. •d.~>, .,~:~::=and.o sollorc: a:u•t~nto tr•tad~t no 
5anad.~t Fedc:ral (4i:oCIII'l:SOS em Plen&:::-io:), ~c:cmo observlonai• da apz:e-
scnt•o;::i~> esté:tio• <t•l>t~l.ac:lo, •argoc:ns e"quc:zoda ,. d.UOe.it•• ~ra:ta 
aoa tolc:rine~i• d.CI atá o~ 't<><!tl~s p~>z:: :falta>. • 

• • avaliao;::i:o da zo•pf.dt:::= a pe::feio;:ii:o 11oa e:.c:auc:lo in.i.nter:r;upta 
do 't~~t:.to •o:.:ta•ll.o, duz::antc 10 ainutos, •Jli!JiPII.O-A'C o a11U.-
.o de 1ZO tO'ftiOU: li'llfido,. por -.f.nutos. cntan4er:.4o t~>que li-
dos o...o o ~e:ll.ltad.o <h. au.bttao;::i.o d.o• toq\lli!S' =radas do• 
llrutoa • 

O oar:.did.ato '11111! nili:o aloanc:&r a •o!i.U.a •• •• a.lia.i.nado do .p'!:'DO<r.IOSO cc:lct.i.,o 
poutos ·=· çoru=idiU"ado 

D01l:t.011 t%&5) 01% C1a6)-apa:h 
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----------------~~----~------------------------------------. I IIIVI:l. DC 
CATt:c;(II!.!A t'DN't'lOKAL l'ltt:TE:KillDA tSCOLAJ..:i:DADC 

A<rtntt lld.llini::o:t:r..tlvo: to. !Jr"' 
D~tilO!frato; 
A!fente l!t: 'rrans!'orte Lt!1illlatlvo; %a. tuc 
Arti:ficu: 

HOÇ~tS r<; ADttlNlSTRACÃO l.CC:ISt.\TI\tA 

PROt'E!> ~ ti:ClSLf.TIVO 

.tomJ>o;ieiio do Sen.fldo re!ln:t.l 

.run.,ionnn>tnto do Se'<lado Fedu:al 
• !;:omi::ões Pt%1Dilncmto:s 
.Propo:ic!5es 
.l)izeeio d.o Sc:na<lo Ftdcr-.1 
.Se::ln:a Conjunta: 

roaTocues 

.1\ed.ae;:o oficial• ''"'nooran<l.o 

.Leitllra c compreem::lo dt: tento 

.IIcconbt:<:inu:nto d11s glao::a:es !j'ra:nati<ai.s 

. Ortojl'ra:t:i a: accn.tua~lo c uso <I. e :lttz'&ll 

.nivisio :oilábioa 

.l'ont•u.çio 

.Cgnoo%dlinoia '"'•::bal 

.!;igni;fioa{;lio. àe palavrasn. l'ini5nilao, ant&nbfol pa:,:i5niact 

OI!.CAtU:ZAÇÃ-0 ADrt:I:NJ:STJtA'nVA T&DO::IlAL 

.Aut&r'!'uia:, Eln}l:t:e•as: Públicu: e :Socie<lad•= dc E~n~a IU.~:1:a 
• P.zo:iru:::ipiol: Funll..,~nt-.is da Jl.dlllin:l.:r;:t:-açi:o Fadc:c&l. 
.tst:z:utu:z:a c Funç6u: do Poller .Tu<UcU . .:;io 

OltC:Alil:ZAÇJi.O ADI1l:HISTti.A'l'l:VA DO 5Ctul!O FtD:CitAlo 

:Z: - Orga~>o:i:cação Adlo.in.i&:'b:«ti""' • Compc:t'!:ru:sia do:JO 6:-g&oc 

1. Hoo;:ISc:c: elD~enta:cos: :ohre: a h:ttutw:-a IIUioa do lõ.F..;. 

2.. A.tl:il>uiç&•• da alguns 'l'it~Uu: de OU!'OS llle Oiz'eç5o d.o s.r. 
n - Pl.at>O de C'las;r;:.f.:fioaçlio de C&Z'90S e: bpre!JG$1 

1. Quadro de P.es::oLl do Senado Fc4=a.l. 

.Quad:-o de l'c:~:::oal c.t..T • 

• E:oop=<!po:r;: To:to!'DZ'ário~< 

ZJ:I - 2I<!!J'Ulorncnto de !'t:::::oal do S!:nld.D Fcde>:"al 

.Pro:;trcê:sli.o e J.::ccn;'io Fun<:~ionailll 

.Direit<:>::: c o ... ,.,.,.e; dQ. Servidor 

~----------~----_J---------------,=,~, .• =,.~.,= .. ~,.~.~,w~o~,.~"~"'~ .• ~, .. _J,., 

CA"l"I:GORJ:A FUNCIONAl. P!lat:HDlOA 

COHTADOl 

COl!ltiQua ••• 

StJ/ADO FI:otRAL 
OIRI:'TORJ:A~CI:RJ\L 
Cl::DI:SI:ll 

P'JIOCtS:SO Stt.J:TIVO IH'r'I:RHO 1'AltA PRO:ffii:::Sli:O li: A&:-WSÃO nl::I::·::.::;s 

1'RO::õRAI1A Dli,S 11.\'Ti'.:R~AS l:SI't:C:íriCAS 

N.XV!:L DIZ 
tsCO.!.Al\IDA.Dt PROCRAI1A I:IAS tiA"l"i:lll:AS CS:P'tC:U:"lt'AS: 

CONHEC:oti:NTOS: &:SPtCtriCOS - Ptu:.o % 

Quv:tiSc:s o»:iativ-.. sobza: 

t. CONTABit.lDADC• conceito. ob~c:tiVO" c :f.inalidada. 

z. PATJI.:tti~H:ro•ooncelto - a.:r;:pecto: '" ativo - passi'U'o a Eituaçliio l..l
quida 

:l. ÇJ::STiO 1 conoeito- :feni5m<!no: pa~bnoniais cu :fato: coati.heic
axezclcio :financeiro: cconcc:ito." duzaç1Lo. Z<!!Ji•u c:on
táh<::i:. ze.;".idu<>: pa::J....,s-gestio de Cllp%11:&:11 custo
ing:zoe"s:o • :r~dito; Rt:Ct:I'TA I"Ui!t.lCA: conceito. c1as::i
:fica.clõo, recei1:a o:r<;..,cntária e e:rrtza-orc...,•ntárla.cs:
tâ#o:. 4.ivio:la &UVII.o çontal>ili:aci:o. :C:tSP!:SA PiiBI.lCA 
ooncd.to. cla.:::i.:ficao;;.l:o de despe$:• O>:Ç.,enti.ria,extza
<:>rça,..,utã:!:ia Cl'ozt, .lS"'-119-SO}'"); proces:s.,.entol u:tlo
!Jio:; zesto:; a. I>•:<JU:I dc::o:pc:as de cxcrcicios antc:.::i:o
resô contal>iliZ11çl;o. 

•· CONTAS - Concdto; :função e cl.u::i:f!ioaçioJ taOX"i..,.. - déllito 0 
crédito 11 .::&.ldoô plar.o de Clonta.:; da a.da.inictraçio :fc
dezAl.. 

5. ESCR:n'U11.AÇAO~n-.todo: e r:oisteso.•• de esc:rituraclio; lanc .. a~>otoô c.,..... 
posiçlEo • :fól:llllu.las - =<:>., de: e:~~c:.:itu:raçiio a. r:oua:~~ 
correçtleJn :I:<!SI'i;t:ro 4c: <:>p=a.c5a:ll tipio,.. du: a:da:~>das 
púl>l.iou: c p:.:.iva.rn:o:l p:rinciJ>i.o:o e ooa-nçiS- aoae6.
l>e.is ,.,.ru.ente eccitos. 
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CArl:GOJI.IA F'NC:IOKAJ, Pll.ttENDIDA 

.. D~_o DO CON(iRESS9 NAq9NAL (Seção U) 

HlVEL Ot: 
.t.:SCOLAit:tDADt: I'IIOGRAI'IA DAS 1\".\'rb!A!i. tSl'I::::O:i'I:CAS 

6. :CKVtHTAitiO-Conoci1:o - princ!p.h>:< - ol.a.:r:;;iLio•çto. 

? • ORf.Ontm'O-

&. IU.LANCI:TE:S 

Conel!:i'l:ol tipo!:: p~in:::i:pio:: 91n::ai:;J cltt.l:>oraei"o: con
tzool.ll "' IINttcuc:ll.o: cr~dico adicionai:::; ld à&: Diret:i
;es- Ol;ca:nEnt4..:.ia:. 
E !IILLAt:cos: Conce.l.1:o: '!:ip.os; el.alu:~:rac'lol balanco:;c e 
ch:~t~ons1:raclh:~ •m~sJ.4a~: pel.a Lei no. "-~O"• aa .. arço 
ço de Hln. 

!III • ANÁl.lS!: E lMT:CRf'J!.t1'AClO Dt liAL.U:CO$ - aonc;rci.to - .. pec;rto coonlS-
aico e :!:i:nanct:i:ro:>; prooe;::so àa ••UJ.sa~ ili'I:IU']Ireta<:-lo 
da:o:: d.emon::~~l5c:: .f.ito&noe.i.ra&. 

10. -ronADA C PR!:STAÇÃO II!: CONTAS 

1t. CONTRO:r.C l:tn'CflNO E EltT'J:RNO 

1Z • .II.U'Dl:TORJ:A-~0::! 
4

: .. ~~~~:!:~ntos: re.h;6doJ :pareGer e certi-

O oa:Pd.idatG que. :Pliio al.aançar a 111éidia ploha.l d• tro ponto.o:: •oa:l co-i.
à.:cado tl.iai.Dado do Jl':z,oeeaso Sitl.eti.wo. 

:DOD::t.01& t%85) DODI.01Z (186)-Aclt:rtcm 

HiVElo DE ! 
f-''c':T=":':':·':'c:c":"o"':::'o"'o''-"'"':"':':":':':':'-+='=":':':'c':'="o':':_-t• __________ c":·':':':':"':.:':':..::":":':· ':':':'...:"o':':':':'~~---------1 

ln:>J>ttOt ltt SC!I'II:J:&tiÇ'I. LC!Jial.ll
':.l.va; 

:tc~icol 

:Cil~e::o:nu;:irol 

P:icÕlO!"Oi 

Oclontólo,oJ 

tnJcnhei:ro~ 

ColltadorJ 

~sistent:e Soaial.J 

Toiomicao •• c .. .noi•a9lO lloo:riall 

UbUot•olb:io 

SUJI'Cl:'i.Or ADn1NlS'U:/l'::JiO !.EClSLIL'J:IVA 

'rR.occs"so LrG:rl>LA':'IVO 

.&:::trutura e :fundonarnc111:0 4o !"ot!.er Lto!_ti:::iatiwo 

.Col!l]>')l:.io;:li.o e :tunel.c-nu•ent:o 4o Senado Fedcr .. l 

.Oircçio e Lillezancas <lo Senado tell.n:al 

.Co;n11issõcs do Senzul<> F<!deraJ. 

.S.,::;,;:õesc llo Senado Fcdon::al • Sc:ssõcs Coa:hmt:u 

.l'ropo::icQc• 

.Apz:eciacio d.u Pz:o!'o.10ições 

.AUJ.lluicões pz:i, .. ~ivas elo Sen•do Fedez-al 
• Congz:~•o H.ac:ion-.1 

!'oRTuc:!fes 

.Estz:utu:ru: m=:EossintltioaS' 

.o:~:a~eies 1: !'IIIZiodos - , 
.LoÕI<i<IO' !'Dl.i:~~sutia, sinonimia, •Dtonilllia. Ptronitllia, ~-•11tc. 
r~r!Ji:::t:ros .l~rnical:. Re::umo 1t COIII)'teensio de tRKtos 

.l':roduçio d.• teiC'I:oS tó:o;:nioo:, o:fici..U e d.isser~ativoc 

Oli.C:AlU:ZAÇÃO ADttl"tUSTRA'tl:VA F!:D!:ItAI. 

.Autarquias, Dnpre:n Pú!ll.i.ou e Socied•de• de Eoonoaia nüi;a 

.l'zinO'ipios Fund•,.entai• da Ad::ú.nis<::raç&o J'edez"a.l. 

.!::t:.::utw:a • Fu:n~~e.o:: do l'od~ '.:ludicio\zio 
• Supc:r'O'.:I.•li:o Hini::,.,.:rial. 

Oli.COAHIZAÇÃO Jl.lltJl:Nl:STAATIVA DO .S!:MADO J":CDERAI. 

l - ~sroni.::açi.o Ad!:U.ni:tta~i"• e Ccmpet'!t~ocia dos Õ%.!ilos 

1. I:=:t:rutut'• ll.i:ica 

• Comi e elo Di:r .. to:• 
• 6r!Jio• d.e As:::essor&~~~e•to Su:pt:ioz: 
• Ó::o:!J&os Supcr\li::::ionados 
.6::o:9l0 E:::pt:c:ial 
.O::o:sr:O:o supt:rio::o: oh Plll:ntr:illlllento e t:ont:ro.lt 
.Ó:>"IJÕ:<> Cen~a.l de c:'oo::o:denaçiio a E:rcec:v;:io 

2.. :Stu:trctaria:o c Sulrsc:c:::t:tar.lu: 

3. AttilluicU:u doll tlt:u~~ea- à~ Clal:'!JO::< • :f.unc&cs 

DODl.0-16 t:zeS> - DODl 010 [ 1.16)-Adcrs:on 
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C~T.!:CORIA 'FIIW.::IONAL PRI:TtNDI.DA 

cont~ <ta ;pãgina antc'l:'iCil: 

CA'l'CG'ORXA rUNCIOJU.L PRE:Ti:HDZDA 

;'ISSIS'tl!m'J: LtCISUTIVD 

. 

º.l!\RIO. PQ ÇQN_GRESSO NACIONAL (Seção U) Outubrq_ de 1989 

-I M.tVE:I. ., 
t:SCOI.ARIDAD:C PROt''RAHA Dt: HATt!liil.S BÁSICAS 

" - Plano <h· Cla>~:i.Lio-.cJ.o da Cu·,os c &.pra.~Jo• 

1.• Quadro " h::soal <o Sen&..:l.o 1ed.c:r&l 

.oua.U:o P•r,.anenta 

.Qua4l:"o de P111.:11oa1 C.L.T • 

• &wpregos "1'01;porú:ioe 

.. E=-trutura do QuaUo cb Pt1:1'11<0a.l llo Sclll•do 

.crupo a .. atividadu 

.catosro:~:iu: :t:unoionab 

.Cl.assc:s 

.ca:egos c clllp:I:C!9'<nl 

- de p>:ovimcnto r=.::Eco:tivo 
- de provimento ca oomisoio 

I:r:t- Rllgul..,.,cnto de P..:1:o~l do 'Sanado radU"-.1 

'· Fo:nou: da pZ'oV.i.Jol•nto • ... Gi:foi" lloa G~o• 

'· Dir&i to:r a vanta!Jans do• IJU''!"i11.0%&a .. llegi-.a di:ccipli'P= .. !'xOOI!IIUIO adain.iJI't:.:•ti•O 

S!:NADO FCDl:liAL 
Ollli:TORlA-CERAL 
CCDI:SCH 

Fad~~:al. 

- -

PtiOCt:SSO StLr!'l'VO IHTCRKO P.AU- PROCRLSSÃO C ASCENSÃO TVNCION.US 

PROCRAnA DAS MA'l'i:J:ZAS :CSPJ::C:f:i"ICo\S 

M:tvtt " ~ CSCOLAUDADE' I"ROGRAtiA DAS tiA'ti:RJ:AS CSI"CCÍT.ICAS 

•o . .... COIUU:Cl"tiCH'TOS :CSP:CC:I:riCOS - !>esq :z 

'· DA't::tLOGRAr:u 

Jleprodvc::lo de texto so:c-teado, versando soltrc &S"sunto tratado .. Senado red.er&l Cd.iscw.:so: c111 Pl .. nirio~. c:on. oll:rcrvlncil. .. 1.present1.c::io estética <tab~.:lact.o • I"U'g'<::l'IS esqve:rd. .. c cu.-
:rcit.,, "-=ti. = toCI.c:rincia d.• 1.1:0: O,. toques por :!:a.lta, :p1.:rli.-
g:r.,:fos, CSJ>aeu:oel'!to de cntrel.inhaa, •cpazao;.li.o silibiGao acca-
tuaçiio grUia& a pontu1.e&o. 

aYaliac::iio d.l. ra~idc::: c :!'lll!rfaielo ti& ex•cvc::io inintc=upt& do 
tcuto :o:c-tctul.o d.Ur11.nta 10 lllin•n:o;;, exigínd.o-sa o m.i~>illo 
de 1%0 toques l.iquid.os por- .Unutu. Entcnd.a-:a por toques 
l.:l.quidoa COIIO o zesul.tad.o ota :C11htraçlo 4os tO'fUCI. crra4os 
d.go total <11 tOIJ!,lt!S brutos. 

O co.nd.idato qua nio alca11<;: ar a aiuli., g~l.ollal. 
•liaina<lo 4o Prooc::o Scl.e'.::í.,go. •• C.O potltOIIo seri 

I>Ol)Z.01l C%a5) - 01% (116)-apa~. 

I 
I 
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c:.'õ<:C:ORXA T'IINCJ:CKAI. Plli:TEJ<IDIDA 

CATJ:GCiltlA tUNCXONJ.t. PJ\l!'l'EHJ)%DA 

u:s:t:S'l'EXl'J: II.E: J'trHAIIOS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção U) Quarta-feira 4 5493 

Nj:VEL D& 
I!SCOLAAXDADI! 

H:I:Vtt. ." tSCD:tAIUDADE 

, .. .... ... 
·~· 

-

PROCRAnA DE nATi::'R:tAS. JIÂJõiCAS 

A:I::UIX!:TRJ\CÃO !.I:CZSLAT:IV.\ 
PIIOCI!s~O l.tt:Ul.AUVO 

.Cr;mpo~iclo do St:nlldo Fc:cle:n.l 
,runc.iOnllmtnto do Ssna<lo Fedt::t:&l. 
.Pi:recao ., Lidu:,.ncu do Sen .. do F••te:ral 
• Co~~t.i::s~es li. o SenadC> 
• s .. :r::r:ões do Senad.o tede:.:.J. 
.Propo::=icões 
,Apregiaçii:o ol.a: Pz:OPCIId~s• 
• Cong:ro:.~:so Jh.cional. 

PDI\TD'CUtS 

.lledae;o técmie~a <c:~ficial) ou .LI.tt:ri:ia (DIS1'&c:to .. disscxt•c:io) 

.O:t:togra.:fia• us:o de lc'CJ:as c aoel>t.tulclo 
,tlo:r:folD!fiat c.lu.,.. .. , es'b"utura • :fo:aao;:to d• :p&.1&'<1tU 
.Sinta,.:e d.e Z"'JJincia 
.conco:z:dlnoi• e colocaeão 
.Si!Jni~cacto 11.., pal.avz ... • p'o1issaaia. s.i.D~-.il.r ar.ta>liaia • 
paron.im.ia 

Oll:õANl:ZAçj[D ADI'C:NISTAATIVA rED:CRAJ. 

:::i:d~f~:· r~;:::~J!b!!o~Jn::~!:!&:•;.:~~onmU• fth1:a 
.&atrutu:r:ll • tuno;:a:u do Poll.a:r: .Ju4ioiU.i.o 

OltCANXli:Aç:ÃO AD%t:UU.S'MlAT:tVA DO Si:KADO F!!tlt:RIU. 

:r - Oz'JJanl:zao;:h Adid.~stlr:11ti•a 11: Co::opctlnoia dDS ~gl:o. 

1. :t:11trutU%a ltá,doa do Senado tedcra1 
:t. Atril>W.o;:&c:::r llllt 'ritulu:cs "''"' oa.:c:gos lle Di%1to;:i:o dilO S~~t~~ado fadiU'&l 

:0: - Pl.'ano d• Clasu!:fiaao;:lo d.e CU:fO$ 11 bp:l:il'!ifOS 

1. Quadz:go de Pessoal. do S•<~ado fad.u-.1 
Oua.lb:o Pc:~:~~~ane;nte 
ouall.:r:o ele Jl'c::soal. C.l..':'. 
Emprc9'os 1'11m!"o!:á%ios 

:r.. EIJtrutw.a do Quadro da Pc:~~•oaJ. do S•aado F•ll..:r:-.1 

C:r:upo= ll.c ~::ividad.es 
Cntt:!l'ozias funaioll&.i:J 
Cl11::::c!l 
ca:r:goc a Elop=e!!'OS 

::tl:I - R,..ful.amcnto de P=:::oll.l do SO:nado t•d.=.,.! 

1. !"'l:Of!:<:::::::io 11 ,lo.:u:cn:::i;.o tun::ion:c.!;c 
2. "nir~i ~o= e De .. a::::::: ~o· ===~·iii.::.:: 
3. J!.tt!fillla ll.i::ei;.;,.:.~:.: 

SI:NADO F&D&RAt 
I:IXtu;To1\:t~-o:a:.JtA1. 
CtDI:StN 

'I'ROCRA11A liAS nATi:R:IAS J:SPtc:l:;::r:cAS 

CONHECir:IEN'J'OS E~PEC:tl'.I.COS - Puo 2: 

p%0 ... :pz:li.t:.l.oa de ce~nllaoi••nto 4o :funclonulpto ~• pl.~hlo~ t•noto 

~:t:i!!~ ~= .. t:!'"i;h;-'=!o~._t:.!!'C;I;;~!:.:!;. Asdstanu ots Pl.ll:airi-

0 OS'Ddid.ato 'JU• 111'0 al.CI•D"IU:' a Mi!dia Sl'l.oltal 
d.a:.:allo -.1~nad.o do P:.:coccs•o 5al.atiwo 

da 60 :POlltoa. •IIZ'' coasid.e-
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S:n:;.~o ;-=::~::;:.:, 
I::I?.::o.:-::::.~-:::;;:;:f!.L 
c :o: r .:. L 

rr.~:;:::::ro szi.=:::rvo :;::;-:;:.:~:o o:: Pr.-:>::-.::st.'\o ::. .-.=::.!:!:~:.c rttw::::;.n 

P 'R O C R ~ n A ' 

t:"Oté:::s Di:. .ll.ll:l:IH:ts'õ'a.".C:;:o :t.::C::tSl.o\TIVA 
1'~::-!:s&e L:::.::r:n.J:.-::r.;o 

.CQ::n:>o::i::S:o !to S~:nad.O i't:=.;.:::l-1 
• F'l.n:oC.io"::=-:::.-;o ~o ::.=nado F cll.u::o.l 
.J>;r:opo:;.i.clic.= 

PO<l.TilGU!S 

:i~!!~i! :: ~H:~~~= o~-=:;:o 
.Fl.e:dio de s'!::=a::o " n'ÍIIO.u:-~ 
.s~!'"a:aç:li:o ::!.l.:U>.icl. 
• Si:n.8r.:i.."\O.I' • J:.n.ti!SilÍI2QC 
-~~==.il'! 
• i'O~&lll de -:r~~,-:;.,..anto 

Olt!:;JUttZAÇ]i.O, :.~rm:STM.tT/A DO S:ÓõA!r- O:D::::RA%. 

.. e=-gan.!.z~,.::(o .\ll:Un.i;txa::::.i.Ya tt Co:;opct!:::ic. dos- 6-r.w:S:o: 

Outubro de 1989 

1. Ho;i5= 'llle:a::.':t..:::t::: 'IIIO~Z'II •==~':IZ"a lli:rica do S!:.:ut.do Fcd=a:.l 
:z:. A'!:z:ib::.i-;:õ(l:S de ::.ls::u= T.i'!õu!c•z: de c:!.::',7o: d.e. d.iz:eçiio do s.r. 

:ri - Plano de cl:::::oi~::IILc'li:o d• cJ:go; e =;:l::•gou; 

'l. Qu::!:o :l.s pe::s:o::Ll do S::.:ot.do Fc::<i=&l 
.Ciuu.<!.:ro r=.,.a.nl:c 
• '=!U::L:!.:::O CD '"":~<:~;,.! C.l..'":'. 
·-, i:.::.p:z:cgo::: 'l'=P~=~!:io:: 

-· No;O= ::c=:.e c ::::-;::"'<=':=.:. li::. ·~1.:~:!.::c C:.~ ~c::::oll..l do !:.F. 

"---------------------------"-------------'1. ____ =_'_'_-__ ·~-~~~~;;~~;=;~;~;;~:~;~·~;,~~~:~=;~;;~-~~i=:_'z~=~~~,;~;=;~~~~-i_:_·_•·_=_~-c---;~-c-----------'-

AU.Í:Fl'CES Ol:t 

• I:STRII'rVM. llt OliiU.S C m:TA

LII'RÇIA 

St;!-U,n'o rtDtRJU. 
DIRt:'l'ORIA·!õtRi\L 
CCDI:StN 

PI!CCCSSO Stt.tTIYO IN"'"&RNO 1'ARA PROCF.l:SSliO E ASCI:NSJí.O F"IJ,.CIO"A:tS 

PROCRAnA OAS ITi\"i"tii.I"t.S t'SI't:ciF:tCAS 

1o. yrau 
:la. 1:aae 

:l& • .:r. .... 

1o. s:rau 
Za. :f:aa• 

CONNCCI:U:IITOS ESP&C.:i:Fl"CDS ~ l>uo :t 

1'z:ova p:.:lt.ioo. :t"clo.tiva. .\ o:l<ec:uc:lo doe o:eguintcs sc:r:vio;:oo: 

t.) dll! Dc:rralhcz:lao c:omprccndc:ndo;> tra.b•lhos :~;i111plc$ ou COIIIplc!llcnta':l:c: 
'11• oon:fc:cclo 411! :fll!cl,.dUli:'II.S:o d" co:=:rcs. portõ""'• porcas <te ao;:<:>o 
•rnoac6c:~~ do :furo ern !J'C:t:Llo e gz:a4•-••..a:o;;, de :rcpaz:olf - azmi
:rios: di! :f:cno. cD. :f:icllill::.i,os ou cali.cad.o::.. 

l'z:ova p:~:l'!;ica :J:etlati.v& à Cl<eouo;:IO dct 

•) :ee:n::az, · corta%• apla.ina.r Cla •<iquil\as e & •liio; <::~on•ez:tu- ar...ac:l5or•o 
~3":-:r:\ltuz:u: di! ra&dei.z:ac, porta:, ;ian~leso ooll:tco;:çi:o "" co:-:z:utu~• 
q., •ad,.i:u,::H co~tz:ucll:o e ~aonta''="' de e:qua.d:::i.,lil: co:o:feço;:io lle 
Ctl:l:a:~~ s:i1111ples- ""~JOadeiz:D.ll• .,....,.., Cl'a.ili&:J• el\<f3:&dado,..baneolf, pz-a
tele.iz:ttllo de!'6::itc::: e, ou-:zoo:::: az::t:el\tnlilcnto;~ de a::soll.lhoG c llot Jlla~ 
<l.cizoa,.cnto !'&ri. to;ld.o e t:e.lh:ado::: onteavçiS~s 4!: t>:"aDnlbo% de ;tu
:eac:io a enci.VilhaiiCI\ToO <l1t }1~<:&1: c :f.e~agc;>::; o:a 1!0::t:::U":U!!:& III.& ••
<lt..Lr&; .a:f!lstar :porta:: ., :)Cinc.lll.s: ':i:c:n.ia& ect •anu1:•n:lo- c çon•cz:
-....,.k o!e •4•11-iP.ali• :tc:~::...,uotas e equ,ipa::>::-.":o:: J>ro~i:;:;iona4. 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 4 5495 

c.;:rtt:OJ!.:U r'IJHCromt Plt:TE:ND!DA 

t:LI:TitiCID.iDC Z: ,CotiUtUCACAO 

NlVt:L Dt 
l:SCOLAitJ:DADt 

1o. J"•"' 
2&. :fiL.IIe 

I NiVtL DE 
t:SCOLAF!.XOADC 

A!Jt'II'C~ Ad,.in.istrativor 1o. 5%•U 
Dat.i.lo,.ra.:foJ 
A,.enu• d11 T>:a....,m:-t• te,.b:latiY<H :la. ~-~~ 
.U:t.ifiOIII: 

PJI.Ot:õtAI'IA DAS I'IA'l'f:P.:IAS !::S!'tC!F'lCILS 

P:s:ou10; pró.tie~• ,.elativa 1 e>:-e<~uet:o d~• 

I) !:trvio;:o:; ::oi!:'pl.,:; ou oc:oplemc:nta:e= de em:ola.,entos de liiOtore; rt.a 
l!l::)>coeia.l,\.dnde:, cm ap.:lJI'C.l.ho: c o.ee:~6ri.os eloõ::.:.ieQ:;l r.>on'=a.,e:n e 
c.,::mt>ntll!fe"' dt rno'tDZe::: e P.parel:">;::l di·~ .. :::;os em :f=~ <1~ ::cêpuraçiio 
ou mo.nu1:enc:ão: ligcu:6es em :oetc;:.:s: eli:':!::l.cor; e tran;.fona4dOrou::; 
aarregarnen'Co ll.e l!a,ezia.:: e prC:J'II::.eio eh: :soluc;:io •el.da plll:a a: 
111e:S:11111;; d.,.,.,ontagc:111 d,. apa%elho"' elC'I::.::ico,., t:"'i" colllO: <UIIIUII.o, 
..otor"'" Qe 11rr11nq:uo:, r~9"\ll.ndo.: li~ volt11.!1~"'' bu::inas, .inter:r:up'to
:r:ea. v~:nt.í.laliorcs, s:uspen:;or~::; "=" vilio::.s e ol:lpotas. l>ob.:i.J>as:o 
cn:mliensa.doreo: o: outro::!; ouu:c:uo;;iÔ ll.e trabalbo~ simplc~ dt: monh•9'"'"'' 
rcpa%o e a;iu:taga111 do :i::t11111a R.U~::rico da au1:ono6vt:io1' 11 oam..i:nb3o:::; 
vonservao;;i.o a lill'ope.::!l.a lla:s: :olll<[W.na• e <[U.i.p&:~o:ntos c do J.oo:a..l d.e 
tz'&ba.l.bo, 

O Cl&nd.id.&'CO q:ue 111i:o a.l.a•M••r a ,.,;,dJ.a gl.ohii.J. d.t 60 pa1:1to:1 :1-=r.( 
lll.ialinad.o do Proo::nts::lo &t:J.eti.•o. 

1-iOC::!St.:; Dt Atii'IIN:ISTIIACÃO LJ:C:ISLA'l':IVA 

PROCtSSO LE:C::'SLA'I':IVO 

.co ... poai<;:lo do Senado redcral 

.runc:iona.mCTltO 11.0 St:n&dO r .. dO:rc..l 

.co .. i:;::Q~~t:; Peraane.ntcs 

.l'ropoz;:içQ"'s 

.tliJ:.,ç:lio do .SeT>allo rcdcxoa.J. . .ses:dSo:: ccrn:hontu 

PORTIICVI!S 

.I!C!dao;::l:o o.:ficialt me10oranllo 

.Lt::Ltura a 00111preensi.o dR t .. ~~:to 

.Jieconht:Ci.IIICOta llao: cluscs g:r:~.~natiaais 

.O%togz:11:E.í.•• •oentu&cl:o • u.o d.t:-;l.o::tru 

.Oiv.islo :il..lhiua ' 

.l'orotu•cio -
• Cancoz:d.i.nci• YCZ:hal. .. 
• Si~rni:Ucoao;l:tt de pal.avz:IUI~ sinlln..iao, antll~:~iao; P"lln..iao 

OJI.CAHX'%AÇltO ADI'IDIISTRATZVA TI:D!:JL\1, 

::~i!!l~f!!' r~~:!:!~ai!bi!a::...:niS:~::::•;c:~!fo:na.ia ZU..b 
.l::l:zutv:t'a 011 Fu1:1o;:&es do l'od.c:r >l'lltlioib:io 

OJI.IW«ZAÇÃO Azn1:IHIS'l'.RATXVA :DO St:HAilO; T&J)tRAl. 

::1: - OZ'gan.í.:taçli:o Adld.nist:rat1•• e C,a,.pl!tl!lncia d011 6rrio• 

1. Noo;llo::l cl.e.enta.zes sol>r• a r=t:r~Jtur& llbioa do .s.r. 
. ' s. At:.:~u.i~;õ•s llt: alf\111$. TitvluUI "• aazgo:~ d• Dizoo::o;:ão d.o s.F. 

U - ·Pl.a- d.e C'1u:•i:Uoaç;o d.ot CariJO:I •· J:Japzo•po• 

1. Quad.l:o da l't:aaoa.l do ••nado Ji'l!dRZO&l. 

.O:ualb:o d.t: Pttz:zoa.J. C.L.T • 

• Eap:.:esro. T-.OJ:!rios 

%%% - Jle,UJ.-:o~to d• P•:~~•oal do Senado r.o~ .• z&.l 

.~Og;n:s:~'Co • Aao--~o f'•mcri.onai• 

.Dir11J.t0:1 • Dc .. z.,. llo 5ezvidOZ' 

~------------~----~-----------------oo-~-.. ~,.~,,-,,-,_-oo-~--·•·-,-,.-.,_-"~=~•• 
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AI::CKTI: D& S&GWilAMÇA 

UCULATIVA 

I C.\TI:GOlt:tA F'UNClONAL PR~I:NDXDA 

I A!r:::i;:tc"tc Lc5="islatho 

..,!J'Itntc <t.c Sor•uzano;:a Lc:;oislati•a 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) Outubro de 1989 

SE:t.l!'.flO Tr!Dtltli.L 
DtR:i:'rORXA-C<:Ili\L 
c r o c s r; H 

J'ROCt:SSO SI:LtTl\'0 :tKTJ:RHO UõtA PROO:ORt:SSli.O 1: llt:CI:NSi'íO rUNCXO~.US 

PRot:n:\:tA DOloS l'IJI.TêJtiAS I:Sl't~:!.rXCA~ 

K:i:VCt. ll& 
I:SCOU.Ill:DADJ: 

2.0. ~-~~ 

lUVCL " CSCOU.II.ItiAtll:: 

J.o. IJ'lUou 

PROCRAnA OAS lSATê!I.'I.\.S CSPi::::±TICo\$ 

eomu:clnz:trros Esrr.;:i:n:c:os - l"••o z 

1. lNST~UÇJi.O nOR.IrL C CiVICA 

,., :rcura:s: d1: u:~:Cb&nidad~t 
b) silllhoJ.o:= n.ac;~ionai"' 
o) tr,tamcnto dado à: •11tol::idad.c!l _ 
4) .:"our&l>Co. :t::.1:i.ca <!.a:= inz:-tll,lao;:3 .. prc.U.ais 
c) sii!J\u:anea U:::ica do 'l'ilhl.ioo 
:f) 1>:Z:inc.ip.io.: bi.sioos " p:~:u•eno;:lo • ooa:t>atc iL illlol•dios 
!f) a~:identll de tral>IIJ.ho 
h) ri•co::·p:z:o.f.issiot>llis 
i) .i.nvtt:ti!l'ao;:io ola ceid.cntcs 
:1) p:L":I.mc:iZ'O:II sogorros 

%. l«:lçliJ:S tu: Tf:CN:rCA POLlC:tAI. 

a) zooo;llc:s 11.o o6digo Jl'ena.l • ota lc:i olu e~cmt:z'aWil1'1<;~P pa.,U.• 

3. Pli.OVA Dt APttlJÃO TÍSl:CA 

a) llc:tti~t;!ngia - oonid.a dc t.'IO_O. 

b) J:q:ui.l.ill:.:-.io. ,_ ~~~h~• 1~::.::i:r:~~~ f~:!! : .S ,-. ,;!;'' .;'iz.~ 
dc altura !lo ,.-ol.o, CIOIII 1011 de coap:tbM:IIt() 
po:r 10cm do la::guxa 

O) J"~ÇC - l.cVC:rl":.a% C 1::L"ILl'SPO:z:t&:.e la pCSI) di: 5QJrJ' B\1111 
pezou::=o diit seno.. 

OJI.SJ:!lVllt:ÃOI "l'u:a ::c :~um.c:toZ' i p:z:ova 11.~ aptid'liooo ce.n<lidato d.cvez.t 
ILpre:L"~:::n:IL:.: a.~~:::n:a.d.o 111êl!;icc. 1i.e "!>':idio fi~.S.o"' ·pua "' 
proi.':iCt. 11• C:d.\ICII.CÃO =i::ica, 

o·candido.to que n:!l:o LloiLn'=aZ' "'~ai:clia çclolu.l dll toO pcuat.cs, su4 
oon::id~~trado eliminr.do do f':roc!:;:;:o S~.l"~iV<l, 

PRO'CR,\MA DE: HAT.t<:IAS IIÁSICJI.S 

lll::tiiii!:TRACÃO I.I:CISLA'l'IVA 
l"ROCi:!:,SO LI:CISL•\TIVO 

:compo;:io;:ti<;> ll.o s.,nado t.::1i.e:r:-a.l. 
• rune:ionamen'=l> ll.o Seno. do rcderal 
,Di:t:'f!ciio c I.ill.cr,mc:a:L" ll.o sonall.o Tco!c:ra.l 
.Com:i::s6e$ do Senado 
.S,e:::zzõc:~: ll.Q Senado Fede:~:al 
• l":ro!'o:::io;r3t:~s 
.Apr~eilieilo das l'roposiç<!isz: 
• Cori~rres;:o Kaeional 

JI'OATVC:IlfS 

DO:J:..on (Za5) apa:f. 

.Retl,eiõo U:c:nlc• CofiCiiaU ou J.ited;ia (ll.u::z:•ç:loo ctis•crta9lo) 
.Ol."to!"r&:fia• u:~:o <I~ letra" c accatuBo;r~o 
.nor;i!o.louiao olu:~:c::o asttutura a :!:orooaçii:o d.e pa.l•VI:"as 
• Sintauc de z:e9"i>nc:i"' 
• Cotu:.oord&no.ia '" eoloaaçl:o 
.Signi:ficaç:ii:o d.e pa.lav.:.::a.sll polia:sf:l:lil,, .ili.,.onh\ia., a:nton.ilai.a. e 
pu:on.il!lia 

OR.IõANIZAçXo Atll'l:OUS'I'RA'I'IVA TJ:D!:RA:t. 

.Autarquh.iiio tmp:t:c:sas PUbliCiu e Soçied.ad.cs de l:OOtl~a !U.sta 
,l':z:i:noipioa Funoluumtai::: d& Aoim.in.i:::'::!:áção J"edazal 
.,:::n:utw::a ,. Fun~l>e:~: do Pode:.; . .:rud.iciàrio 

0RIOAMI2:AÇÃO AD:I:OU:STRATZ'VA DO SENADO Z:O::DI:lLAI: 

- Org-an.i.:raçlõo A<IQinJ.:;:::::.:&tiva • Co:~~?ctanc,ia' doa:: ~glos 

1. Estz\ltura :bisiça do Se11ado Fcdtra.l 
::t. AtZ'ibuiç6u di! T.ttul~~res de., ç~go:= 1i.e 1>.5.:-eção do Sttlilado F•dCX'Ll 

:II - Plano de Cla:~::i:!:ico•çiio de Cou:!l'o• • t.pre!t'oa 

1. Quad:eo da l'11:::oal do S11nado Fcdt:ral. 
• Q"aUo l'crr.r.anent'e 
• Q\lad%o tle l'c::::=oa.J. c.:t.T. 
• &lrlpZ'CtfOt; 'JCI:Il'Or6.;io:s 

z. E:~~trutu:.:-a do QuiLdro de l'a::sod ll.o .:SII:taado Fcd•:z:•l 

• Crupo:L" da A~i,idadc:~: 
• Ct~t~9oriu Fu:ncionll:l.5 
, Cla:::::ur 
• Car,.o::: e: r::.pra§lo:: 

::r:t - l.egul..,cn~o 4c Pe:~::o11l do :iet:.ad.o i'IJdcral 

1. J'rog:.:-tt,..:::ll.o ~ II!:C:!:n:IISo Tunc:i<:>no:.i~J 
z. ttirei"Co::< 11 Deve:~>11:: do·:r::c:r~·i(lo:: 
:L. ~II:'!Ji~<>e di::<ci!'!inar 



Outubro de 1989 

'i:J.n::COitiA F'IIHC:IOHAL PRt.TI:NOI.OA 

Coatico11a .... 

DlÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) Quarta-feira 4 5497 

S~HACO FI:DI:RAL 
IIIRt:1'0RIA-GtRAl. 
CI:DJ:S&N 

PROCCS:O S:!:I.r'r:IVO J:N'!'CRNO PAilJ\ l'RCGII.t:Ss.ÃO I: ASCCNSÃO F'U!iCIO~.\I!õ 

PROCRAllA C:.S r.I\Tf:RIAS I:SI't:C±f"!CAS 

HtVCL DC 
CSCQUIUDADC PROC:RA-:tA IlllS. l'lATi:RIAS I:SI't:C±i'ICAS 

CONHCCrtU:NTOS CSl'Ec:f:l":tCOi - I'R:O :Z 

A - c:onnliCACiiO• oon<reJ.to " o~~~tivos - 1. A"'l'""'1:'"" h,l.oU:.iol.;,-l
Cios. ::;oeiológico.:, p:::ieolOgic:os 11 humani.st.ieos. Z. Relaeion•
~Joento soc:ial. Com)>ottente:: :fundiiJ!Ienta.i.s d• ComuniC<~<;:lo ~ t.Fon• 
te, z. Codi::l!i<u~do:. :1. n .. nsage•. '1. r~ .. ios dfo Co=.11n 
5. Dlfcod.i:HeoQo:. 6, Destino. :ondic~u boi.s:ieu: 

~: ~!=~~~;!·:~d;· i;f .. :~:~f~. sir.o~~a~dÍ~i~;~io. :1 
iutezesst:. 7. IFcedbacRI. l"zoe•::o e SisteliiD.;; de:: 
1, Pttrtie~ip•çlo. ::.. ln:f~~•uo:-li:o. :).. De:fo:llll;~lio. '1. Cor.~preel\:s:io. 
S, n~toclolo!Jia, li• •elo. C.. ll&~t::oi~ct.o;:lo. 7, P~op•!Jt.ndt. e Po:
bli<::id•dc. 15. ll.el•o:Õt:s PCill.licu, 'ii. Comunict.o:-io no>Jo or,.anism~s: 
ni:o•hUI,..noo::, tlod4li4a<!es: d.e Co::1.1m.ic•o;:J:o --1. Tal.ad•. ::..E~c;;i.tl. 
(~~oanuo::l:"rit~;) 3. :nu:tradl.. '1.. Gc:;~tual. 5. Crupl.l.. ~. lmp~t:=s-a. 
7. Quimic•. a. 'ritil. '1. Sl!ini<::a. 10. :Inllicial. 11. Sillll>ólica. 
1Z, lcõ:niGa. 13;, .A~ti:=tiG'L, 1'1. Elll m•:s:a. 15. :tn.tz:ovu:t.id.a. 
,6. Poz •t:io. 17. :Cl.etrl!i:ti<:l'• .. rtodelos dt: CoiiiUnicaçliio- 1.Azi~-
1:ótales. z. Shannon tleavez:. 3., l..•s::c:Ull.. 'l.ol'onh:s:on, !.Ro:fstat
"tll%, 6. Sçlu:•m.. Sistt:llllllõ de tlen:u!J~n= P::-i.mâ.z:iq (l".fi.S,) -
1. lnte:.:aci.o. 2. A::=ocia~'lo. l. Sub:s:.i::ot~"cia. '1. ll~:;s:•~~:ua.l.id•
cl.11. 5.'l'e;n.-i1:o:ti•l.iàade. 11>. 'l'U>}tor•lidll.dct. 7. Ap~endi:aoo. 
3, ll~:c:rt:otl'I'O, g, Contc:stl.glo. 10. E:Kplo~ao;:liío. 011 Sentidos li& 
CD:Iunioa~iib - 1. Villlto. 2;, A\Jd.io;:ito. :).. <rato. '1. Ol:tato. S. 1"•
ladu. (o, /'a:ra::::t:ctido d.a F•la. 

I- ComnriCII.CÃO sc:::;tii.L> I:t•p•: t>i.:tõ:z:.l.o••• 1. c ... unic:aç;o or•l.o 
a:t..:tab,;tic•• g%ã~ic• c c:let~l5n.ic:IO.. C•:.:•ct'll:i:ti<:~RII ltlc:,..t:n.t•ro::r-
1. No;: o~!'&ni~o:~ nio-hu,.ono: . .z. Na Co .. unie~ao;:7o li""'"'"I..3 • .Iso
IQO~:!i=mo no l"i!'ni:!:ioado. Pe:rc:e!'C:Io e Pt;;:s:uao;:!io - 1. Co:r.ceito;. 
Zo Fo;;m&: ~ :t:unç&e:. i. l":t'op:ried .. ele:; ela F'e~<::t:pçlo, tt, r11t0~01:: 
soe~iais: • .5. Perc:c:l'C:IO O! IIP!C'enol~:-!!'e>'ll• 6. P:=ic:odinli.llli~& ola Per
:1>\Jaçl!iet. Nivei.l< de Com<micaç;;:o - 1 • .Int::.o.ut:::r:sol:l:l. %. lnterpe:~~:
coal ou· did,':icEL, l. lnt:rugzupo.l. ,.; :Ilr::'i::c'!J~upn:l. 5. Colc:::.iva 
o1J dt 114::::::10., 6,' C\Jltu:rD.l.. O:: :!~ias d.c to:<.\Jnic:atio Soc:iiLl - 1.A 
e:t:a d• co .. un.icocl>o. :::. !1:1Po~l:::çi11. do:: ::.:.:>. 3:. J\eie~: q\Jente:::. 
q, raio:: :!::c'io:. P:"lo:iono,.çn~<r S.Oc.in.l • 1. Contato: ü:.:eto:. 
in<tizeto::.. p::-im~:io: " ::c.c;:unG.i:;l.o:. 2. ;;:<IPC: coc:i-..1 e:;:tiLtic-
tico e ::o:ill.l :fun::ion.a.l.. • 

C - COt1VN':ICAC.'iO DC nASSII.' ln::rgd~;;:J.o i C<H:~uniciL<::Ji'c- d" nv:ra -
1. Con<:c:itOll " ol>;!otivo:. :, :or..p:reen;:io dt! ;fçn~m;)IQ, 3. A ::1!'-

'*ci~:<t.•de <I.C' n .. :~:~o. ~.A cult~:::• ao: mas::.G, ,,:;;p.,c'tc: l':o:ico~s:o-
c:iais da Comunioa~5o d.l! Mu::~- 1, A Cl!:nunicucao e o Rotner.., 
2... A Co.,un.ic•cio e a na::o::oo.. l. Cu:t•ct.,::!:;ticEL:o: ~=.il:"ol.Og:~.ca;:: 
id.ol•t~J,a, alienacio, l.id~ran~a, ~imbolo!Tillo mitolo!'ia, auto
z.itm:t'.i:o:OIOo l.ibe!C'ali;:mo, ma:=-~t~:<ta " :li:OC.l.illi:::ta, 0::: Meio: <!e Co
~aunioaeio <l.e na=sa - 1. Ut.U!::a::J.o • l")>a<:to. :L;:zA:ficos:: jo:r
n:us:, z:ev.ts:tas, l.i11:ro:::. a i"'!'ren:::•• :::u:r!;imcnto e evoJ.uciil:o, _ 
3. I:l.ct:tiinico;:: <::inC':aD., z:4dio. ~~l.tv.i:::'lo, a Cll.ct::-icid.adt!': :'C!u 
liP:I:O'I'e:itH'Iento na comunic:..e!io. 11, O !JOV"zno c o pCI~l.ico.A l..in
!JO:a!l.,...- 1. Ori!tCIII e t!VOlut;:io d1. lin.,IIILIII'!111., ::!!, CO!llllnie~ao:I"o • 
CU•ltuza. :J.. A J.in!JII"lf"rii l>ioJ.ó;ica. ~. s.,::~iologia e Lingui:tio11,. 
S. A Lin!Ju• c:.,.,o ""' c6cligo. 6. A Lill!JUII!II:lll na.tivo e an•l.itieo. 
ol'OZ"n•l.io:mo ~r:ró.:fico- 1. O:ri'l'eD e evoJ.u<:lo. 2.Requi'l'itos t.;cni
e~o;: " artistiCO'l' • diag~•n~:acto, paginaci.o, ilu:::t:r:acio; z:•v.i:::Lo. 
impn:$o:iio. 3. bep1.:rt11111ento OO:t11%<:1DJ.. 'I, OZ!J!I;I>O!I'Z'am• dll zcda
ção. "orha1i•roo el~t~iiaioo- 1. Rc:OU%110-t: ele.tz:l!inic:o::: elo Jorna
l..i:.,o. Z, Cin•::le~rnr.J.i=o. a. lllldio::lo:na..).i:s:mo. '1. 'l't!J.Oja:n&lis-
10.0, Rt!d&çliío ::lo:t:nal.iil<tioa- 1. A Notic:il.. %. A Ro:parta!J"""• 3. O· 
'l'ituJ.o, 'L A Ebtl<'t!Vi:.t.l .• 5 .• A cnque1:11, ·6. 0 Edital. 7. 0 Ecl.i
t<:~~ial. 

D - LZ:c:t:u.AcJio :CSPtC.íFICA• 1. Diapositi"os eon:tituc:ionais• •ani
:fc:sta~lo d;e pe .. samento " d1t o:piaito. 4i~e1too: autor•is, z •• Lo:i 
de l.lllp:Z"en:•. 3, l.ei de Seg~a:ane& NacionU. q, :i&S'l.l.l,lllllo:nto elo 
Re!Ji=tto de Jo:~:nalb't• l'~o:l;i~don&l. 5. Re:vul.anocnto do t!.He%c:E
çio da pro:fiatatiio de "0):'1\al.is:ta. 6. Rt!!IUlalllento da p:t:o:l!isaio da 
Rl.d.ialista. 7- R'2gul_amento oll pro:Hsslo <le Rel.ao;:GI>:t 1"dl>l.iGU:. 
a. ltegul..,..,ato da pro:H=sl~ de Pulll.icit4=io. 

o Cand.1t11.to ""e nl"o alc&JIO:D~ a a~l!ia !Jlohal d" 60 pontos se:rl ço:n• 
aid.I:Z'•do eliainado do Processo S.d::tivo. 
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' 

ln=!"eto: ole s.,.,w:anc:a Lll:'sri~l•
-:.sv:o.: 

:t:rt:!::=:i:rol 

";'~t:nic~ t:lll ll.eab1Utaç:l:o: 

:!'::.lc6lo1o: 

Qdoutõl.oyo: 

&l'l!1t:Pl'lc~; 

co~:~-:ador; 

-=:::!o:tan.ta Soa.L&l.l 

"l'i.eu.ic:u- ora tolll\l.l1.$.a~a~'lu- ~oi-..1.1 

D!..bl.ioto:u:>i:.io 

'l'agu!qrafo 
~teta 

A"l'tK;:X·Q 

DIÁRIO DO CONGRESSO I/IACIÓNAL (Seção 11) Outubro de 1989 

N;:Vrt DI: 
I:SCCL.\Kl"DADC: PROlôRAtiA tlt n;:.Télt:U.S IIÃSICAS 

l"KC::i:!:SQt l.I:::!;:;I.::.TIVO 

.t::trutura ~ :funcJ.ono.m.cnto db J>ode:' Lc;:-i:ol~a.~i"o 

.Ccmn>o::.i.o::i.o e .f.unc,i.gnQn.,:·nto do !.ena.o.o õcde::al. 

.b:~.::-Í::ei.o '" L.l.dcranc:a:r 11.0 Sentt.do Fed.o::ra.l 

.eomi::::~c::; do Senall.o Fedo:ra.l , 

.s:::::óe: <lo Senado Fe<l.t:l:&l. c Sp:siie:: eon;~t:•= 
• !'z:opo::icóe::: 
.oll,p:~:IO.ciao;iio cle:o;: i':.:bpCI:::ic'5cs 
.oll,::z:i:tn.rio::S•= p;dva'::iv-.s do s•:ra•do tcds:=IIJ. 
.to;~o!)'ra:a::o liacio:n.a..l" · 

.l:::t:l:'uturas IIIO:::::f.os:::.in'l::l-;iou 

.Orao:lu:o: c J>=iodo.: 

.Léxico• ]OO.l.ia:.:c=..i~o.. =:.i:rtonic.l.a, antoni1:1iao "'•:t"onild.a, cU.:l:o:xmatu 
:=-cgU=o:o: .lcK.icaU. il.c:....,o • <l"=':l'"'""'r>:Ao d~~'"c'"'OS• 

-l'zo<tuç:Ji:o de teu:.to.: tl!u:nic~. o~cl.t..i.: e d.U•~•-:.i•o• 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃOII 

ANO_ XUV- N• 132 QWNTA-FEIRA, 5 DE OUfOBRO DE 1989 BRASfuA-DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 49, inciao !, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1989 

Aprova o texto da Convenção !nternadona! de Telecomunicações, assinado em Nairobi, 
Quênia, em 1982. 

Art. 1• É aprovado o texto da Convenção Internacional de Telecomunicas;ões, assinado em Nafrobi, 
Quênia, em 1982. · -

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de outubro de 1989. _:_Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
DE TELECOMUNICAÇÕES 

PRIMEIRA PARTE 
Disposiç6es Fundamentais 

Preâmbulo 

1. Reconhecendo em toda sua plenitude 
o direito soberano de cada país de regula
mentar suas telecomunicações e tendo em 
conta a importânda crescente das telecomu
nicações para a salvaguarda da paz e o desen
volvimento_ social e econômlco de todos os 
países, os plenipotenciários dos governos con
tratantes, com o -objetivo de facilitar as rela- · 
ções pacificas, a cooperação internacional e 
o d_esenvolvimento econômico e social entre 
os povos por meio do bom funcionamento 
das_ telecomunicações, celebram de comum 
acordo a presente Convenção, que é o instru~ 
mento fundamental da União Internacional de 
TeJ'l'!comunicações. 

CAPITULO I 
Composjção, Objetivos e Estrutura da Gniào 

ARTIGO I 
ComposiÇão da União 

2. A União Internacional de Telecomuni~ 
cações compõe~se de Membros que em con~ 

sideração ao princípio de unwersalidade e ao 
interesse de que a pt~rticipaçãó da União seja 
universal, são: 

3. a) todos os países etJ.úr'nefados no 
Anexo 1, que assinam ou ratificam a Conven~ 
ção ou expressam sua adesão a mesma; 

4. b) todos os paises não enumerados no 
Anexo 1, que se tornam Membros das Nações 
Unidas e (!)(J'ressam sua adesão à Convenção 
segundo as determinações do artigo 46; 

5. c) todos os países- soberanos não enu
merados no Anexo 1, que não são Membros 
das Nações Unidas e que expressam sua ade
são à ConVençãO, segundo as deienninações 
do artigo 46, tendo seu pedido de admissão 
na qualidade de Membro da União 1:1ceito por 
aots -tefços dos Membros da União; 

6.- --(i) de conformidade com as disposi
ções do número 5, se um pedido de admissão 
na qualidade de Membro for apresentado no 
intervalo entre duas Conferências de Plenipo~ 
ten~iários, por via diplomática ~ por intermé
dio do país onde se encontra a sede da União, 
o Secretárto-Geral consultará os .Membros da 
União; será considerado como abstenção o 
fato d~ um Membro não responder, no prazo 
de quatro meses. a partir da data em que tenha 
sido consultado. 

ARTIG02 
Direitos e ObrifiaÇ6es dos Membros 

7. Os Membros da União terão os di~eitos 
e estarão sujeitos as obrigações previstas na 
Convenção. 

8. Os direito_s dos Membros no que se re~ 
fere à sua participação nas Conferências, reu~ 
niões e consultas da União são os seguintes: 

"9. a) cada Membro tem o direito de parti
cipar das conferênciaS da União, é elegível 
para o Conselho de Administração, e tem direi
to _ _a ap_resentar candidatos para os cargos ele~ 
tivos dos órgãos permanentes da União; 

10. b} cada Membro, colislderando-se as 
reservas previstas nos núrhéros 117 e 179, 
tem direito a um voto em todas .as confe· 
rências da União, em todas as reuniões dos 
Comitês Consultivos Internacionais e, se fiZer 
parte do Conselho de Administração, em to· 
das as sessões do referido Conselho; 

1 L c) cada Membro, .considerando~se_ as 
reservas previstas rios nUmeras 117 e 179, 
tem igualmente direito a um voto _em todas 
as consultas efetuadas por correspondência. 

ARTIG0-3 
Sede da União 

12. A sede da União encontra-se- ern Ge
nebra. 
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EXPEDIENTE 
CENTJIO GtiÁFICO DO SE1IIADO FEDERAL 

PASSOS PORTO IIIAMO DO CONGIIEUO NACIONAl. 

Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

Impresso sob a responHbthchlde da Mesa do Sen~o Feder111 

CESAR AUGUSTO JOSé DE SOUZA 
Diretor Administrativo 

ASSINATURAS 

WIZ CARLOS DE BASTOS Semestral ........ ·--·-··-·····--·-·-------·-··-··-·----·---, NCz$17,o;' 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso ·········--·············-··-··-·--·-·---·- NCz$ 0,11 
Tiragem: 2.200.-exemplares. 

ARTIG04 
Objetivo da União 

13. 1. A União tem por objetivo: 

ceira das telecomunicações sólida e indepen
dente; 

23. f) promove a ado-ção de medidas que 
permitam garantir a segurança da vida huma
na, pela cooperação dos serviços de teleco
munic:ações; 

24. _g)_ realiza estudos,. eStabelece regula
mentos, adota resoluções, formula recomen
dações e opiniões concernentes às telecomu,
nicações. 

ARTIGO 5 

14. a) manter e ampliar a cooperação in
ternacional entre todos os Membros da_ (Jniã.o, 
para o aperfeiçoamento e o uso racional d~s 
telecomunicaçõeS de todos os tipos, bem co
ino promover e oferecer assistência técnica 
aos países em desenvolvimento no campo das 
telecomunicações; 

15. b) promover o desenvolvimento de Estrutu(;:; da ilniiio 
meios técnicos e sua operaçiio mais eficaz,. 25. A União compreende os seguintes ór-_ 
com vistas a aumentar o rendimento dos servi~ gãos: 
ços de telecomunicações, de increment&_r s~u 26. 1. a Conferência de Plenipotenciá-
uso e tomar sua utilização pelo público a mais rios, órgão supremo da União; 
geral posslvel; 27. 2~ ·as Conferências Administrativas; 

16. c} harmonlzar os esforços das naçõ~s 2a 3.· _o Conse1ho de Administras:ão; 
para esse fim. 2S..-- 4. os órgãos permanentes abaixo 

17. 2. Com esta finalidade, em particu- . _designados: 
lar, a União: 30. a) Secretaria Geral; 

18. a) realiza a atribuição de freqUência 31. b} ·Junta lntemaCiõnal de Registro de. 
do espectro radioelétrlco e o registro das con- frequências (IFR_B); 
signaç:ões de freqüência, de modo a evitar in- 32 .. _ c) Comttê Consultivo intemãcional de 
terferências prejudiciais entre as estações de Radiocomunicações (CCIR); 
radiocomunicações dos diferentes países; 33. _d) Corriitê COnsultivo lntemadorial d~ 

19. b} coordena esforços no sentidp de Telegrafia e _Telefo_nia_(CÇI!f). 
eliminar interferências prejudiciais entre ases-
tações de radiocomunicf'.çõ~ __ dº§_dife~Q~s 
países, e de aperfeiçoar a utilização do espeC
tm de freqüêndas radioelétricas; 

20. c) promove a· cooperãção internacio
nal através do fornecimento de_assistência téc
nica aos países em desenvolvimento bem ·co
mo a criação, o desenvoMmento e o aperfei
çoamento das instalações e das redes de te1e
comulcações nos países em desenvolvim.ento, 
por todos os mebs que disponha e, em parti
cular, por meio de sua participação nos pro
gramas adequados das Nações Unidas e em
pregando seus próprios recursos, quando ca
bível; 

21. d) coordena esforços no sentido de 
permitir o desenvolvimento harmonioso· dos 
meios de telecom_unk;i:ições, notadamente 
aqueles que utilizam técnicas espaciaiS, de 
maneira a aproveitar ao máximo as poss!bl
lldades que oferecem; 

22. e} promove ã cóàperação entre seus 
Membros com vistas ao estabelecimento de 
tarifas ao n[vel mínimo, colnpatível com um 
serviço de boa qualidade e uma gestão f111an-

ARTIGO 6 
Conferência dé PlenipotendJrios 

34. 1 .. A ConferênC:Ta·-de -_Pienipotenciá
ri9s ~ somposta pOr deieQaÇôes ciue repre-: 
sentam os Membros. É nóiitieilrilente éorivo
ca-da _d_e_ cincO em dnco imos, e o- ínteévaio
entre as Conferências de Plenipotenciários su
cesSivaS: õão deve exceder ã SelS ànOs.. · 

35. 2. . A conrerêrid~ de PleniPotendá: 
rios: 

36._ a). deteiffiiOa_çs prificípios 9:eral5 a Se
rem seguidos j::.elã União visando a atingir_ os 
objetivos enunciados no artigo 4 da presente 
Convenção; ' 

37. b} examina- o Relatórfo do Conselho 
de AdministraÇão sObre as atividades de tod.os 
os órgãos da União ã partir da última Confe
rênda de PlenipotenciárioS; 

38. c) estabelece as bases para o orça
mento . aa Clnião e-o te to de suas despesas 
para o pefí.odo até a próxima Conferência de 
Plenipotenciários, após ter examinado todos 
oS- aspectos pertinentes das atividades da 

União dwante esse período, incluindo o prQoi 
grama das conferências e reuniões. e qualquer 
outro plano a médio prazo apreSEirltado pelo 
Conselho de Administração; 

39. d) formula todas as .diretri,zes gerais 
relacion~das com o efetivo da União e fJXa, 
se necessário, os salários básicos, as escalas_ 
salariais e o sistema de pensões e indeniza
.ções de todos os funciciríárfOS da União; 

40. e} examina as cont~s da União e as 
aprova definitivamente, se apropriado; 

41, f) elege os Membros da União que 
irão constituir o Conselho de AdrrUf\isfração; 

42. g) elege o Secretário-Geral e _Q vice
Secre~río-Geral e fixa a data em que deverão 
tomar posse em seus cargos; 

43., h) elege os Membros da IFRB e fixa 
a data em que deverão tomar posse em seus 
cargos; 

44. i) elege os diretores dos Comitês 
Consultivos Internacionais e fixa a data em 
que deverão tomar posse em seus (:argos; · 

45. j} revê a Convenção, caso o considere 
necessário; · 
· 46. k} conclui ou revê, se_ necessário,_ os 

acordos entre a União e outras organizações 
intemadonais, examina cada acordO provisó
rio realizado pelo Conselho de Administração, 
em nome da: União, com essas organizações, 
adotando a ~se respeito as medidas que jul
gar adequadas; 

4 7. I) ocupa-se de toda$ as demais ques
tões sobre telecomunicações que julgar ne
cessário. 

·ARTIGO 7 
· Conferências Administrativas 

.48 .. 1: ·'Às~ c-oiifelêndas adrilinistrcltivâs 
da Uitião cOffiPreend'em: . 

4'9. a)' _aS çpnferêneié}S adm'irliSti-atívas 
mundiais; · 

50. b) as_çoiiferênçias aclministrativaS.re-
gionais. . . . . . . 

51. 2. -. As c-onferênci~s administrãtivas 
são normalmente convo·cadas _para tratar· de 
questões específicas de telecornuni~çóeS. 
Somente as questões inscritas em sua ordem 
do dia poderão ser debatidas. As de-Cisões adO
ta das por estas conferências deverri. obedece.-. 
sob qualquer circunstância. às di_spoSiÇõeS d.i 
Convenção. Ao adotarem resoiusões e deci
sões, as conferências administrativas devem 
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considerar as repercussões financeiras previ
siveis e fazer o possível para eVitar aquelas 
que possam exceder os limites máximOs dos 
. créditos ftxados pela Conferência de Plenipo-
,tenciários. . . 
, 52. 3.- _ (1) a ordem do dia de uma Confe
rência Administrativa mundial poderá conter: 
, 53. a) a revisão parcial dos Regulamentos 
Administrativos enumerados em 643; 

54. b) excepcionalmente, a revisão com
pleta de um ou vários dess_es Regulamentos; 

55. c} .qualquer outra questão de caráter 
mundial da competência da conferência. 

56 .. (2) A orôem do dia de uma Confe
rência Administrativa Regional s6 poderá con
ter questões específicas de telecomunicações 
de caráter regional, incluindo as diretrizes des
tinadas a Junta lnternadonal de Reglstlo de 
Freqüências no que se refere às suas ativida
des relativas à região em pauta, desde que 
essas diretrlzes não sejam contrádas aos inte
resses de outras regiões. Além disso, as decí
sões dessa conferência devem obedecer, em 
qualquer circunstância, às disposições do_s Re
gulamentos Administrativos. 

ARTIGOS .. 
Conselho de Administração 

57. 1. (I) O Conselho de Administração 
compõe-se de quarenta e um Membros da 
União eleitos pela Conferência de Plenipoten
ciários, considerando-se a nec.essidade __ de 
uma cfistribuição eqültativa de seus postos.en
tre todas as regiões _do mundo. Exceto no 
caso de vagas ocorridas nas condições especi
ficadas pelo Regulamento Gerai, os Membros 
da CJruão eleitos para o Conselho de adminis
tração desempenharão seus mandatos até, a 
data em que a Conferência de -Plenipotenciá
rios proceder à eleição de _um novo Conselho. 
Estes Membros_ são rE:elegíveis. 

58. (2) Cada Membro do Conselho desig
nará para atuar no Conselho uma pessoa que 
poderá ser assistida por um qu mais asses
sores. 

59. 2. O Conseiho de Adrliinistração es
tabelece seu próprio regulamento íntemo. 

60. 3. No intervalo entre as Confefências 
de Plenipotenciários, o Conselho de Ãdminís
tração atuará como mandatário da Conferên
cia de Pelnipotenciários, dentro dos limites dos 
poderes por ela delegados. 

61. 4. (1) O Cons'elho de Administração 
está encarregado de adotar todas as medidas 
que facilitarem a execução, pelos Membros, 
das disposições da Convenção, dos Regula
mentos Administrativos, das decisões da Con
ferência de Plenipotenciários e, se apropriado, 
das decisões de outras conferências e reu· 
niões da União, bem como de executar todas 
as demais tarefas que lhe sã.o designadas pela 
Conferência de Plenipotenciários. .. 

62. (2) Define a cada ano a política de 
assistência técnica de acordo comosobjetivos 
da União. 

63. · (3) Assegura a coorden-ação eficaz das 
atividades da União e exerce controle flnan· 
ceiro efetivo sobre os órgãos permanentes. 

64. (4) Promove a cooperação internado
- na! com vistas a assegurar, através de todos 

os meios à sua disposição, e particularmente 
através da participação da União nos progra
mas apropriados das Nações Unidas, a coope
ração técnica com os países em via de desen· 
volvimento, segundo o objetivo_ da _(Jnião, que 
é favorecer, por todos os_meios possíveis, do 
desenvolvimento das telecomunicações. 

ARTIG09. 
Secretaria Geral 

65. _}. (1) A Secretaria ·Geral é dirigida 
por um Secretário-Geral assistido por um vice~ 
Sec,retário~Geral. 

66. -~(2) "O Secretário Geral e -iJ'viCe-Secre
tário-Geral tomam posse no carg"o da data 
fixada por ocasião de sua eleição. Permane
cem normalmente em_ suas funçõ_es até a data 
fixada pela Conferência de Plenipotenciários 
durante sua reunião seguinte, e só serão reele-
gíveis uma vez. _ _ _ _ 

fj7. (3) O Secretário..:Geral adota todas as 
rn~didas necessárias para que os recursos da 
União sejam utiliza-dos· com econorilia, e é res
ponsável perante o Conselho de Administra
Ção por todos os ·aspectos administrativos e 

.financeiros das ativi_dades d.a. Q!:I(ão~.O vice-Se
cretário-Geral é responsável perante_q _$ecre
tário-GeraL . 

68. -2. ( 1) Caso fiql:le ~~go o cargo de 
Secretário-Geral, sucedê-lo-á neste o vice-Se
cretário-Geral, que o conservará até a data 
fixada pela próxima Conferência, podendo ser 
eleito para este cargo, sob ·reserva do disposto 
no núrher0-66. -Quando nestas condições o 
vfce-Secretário-Geral suceder ao Secretário
Geral em suas funções, considerar-se-fi que 
o cargo de vice..Secretário-Geral tomou-se va~ 
go na mesma data e ap~car-se_-ão as dispo
sições do número 69. 

69. (2) Se o cargo de \!ice-Secretário-Ge
ral tomar-se vago mais de 180 dias antes da 
data fiXada para a convocação da próxima 
Cobferência de Plenipotenciários, o Conselho 
de Administração nomeará um sucessor para 
a duração do mandato restante a cumprir. 

70. (3) Se os cargoS de Sécretárlo-Geral 
e Vice-Se..cretário~Geral tomarem-se simulta
neamente .vagos, o fÚ:ndonário de cargo eleti
vo que estiver há mais tempo em serviço exer
cerá as funções de Secretário-Geral durante 
um período que não exceda a 90 dias. O Con
selho de Administração nomeará um Secretá
rio-Geral e, se os cargos tomarem-se vagos 
mais de 180 dias antes _da data fixada para 
a convocação da próxima Conferência de Ple
nipotenciários,- ele nomeará igualmente um 
VIce-Secretário-GeraJ.. Os funcionários assim 
nomeados permanecerão _no cargo durante 
o restante do mandato de seus predecessores. 
Estes funclonários- poderão C8ndidatar·se ao 
cargo de Secretário-Geral, ou de Vice-5ecreiá
rio-Ger~ na Conferência de Plenipotenciários 

'citada. 
71. 3. O SeCretário..Qeral atUa na quâli

dade de representante legal da. União. 
72. 4. O Vice-Secretário-Geral assiste o 

Secretário-Geral no exercício de suas funções, 
e assume as tarefas particulares a ele con6a
das pelo Secretário-Geral. Exerce as fuilções 
do Secretário-Gerai na ausência deste. 

.ARTIGO-lO 
Junta fnternadona/ de Registro 

de Freqúências ' 

- -73. 1. A Juitta lntemacionai de Registro 
de Freqüências OFRB) é composta por cinco 
membros independentes, eleitos pela Confe
rência de Plenij:)Otenciártos. Estes membros 
~o_ ~eitos entr~ ~s candidatos propostos pe
los países Mef!lbros da União, de maneira a 
assegurar uma_ distribuição ecruiUltiva entre_as 
regiões do mundo. Cada Membro da União 
não poderá propor mais que um candidato, 
originário de seu pais. 

74. 2. Os Membros da Junta Internado..: 
na! de RegiStrO de Freqüênci.:,s assumem -seus 
cargos nas datas fJXadas por ocasião de sua 
eleição e_ permanecem nos mesmos até as 
datas fiXBâas pela Conferência de Plenipoten
ciários seguinte. 

75. 3. Os Membros da Junta Internacio
nal de Registro de Freqüências, no desem
penho de suas funções, não representarão seu 
país ou uma região, mas atuarão como agen
tes imparciais investidos de um mandato inter· 
nacional. 

76. _ 4._ As funções essenciais da Junta In
ternacional de Registro de Freqüências con~ 
sistem em: 

·11. a) efetuar a inscrição e o registro metó
dicos das consignações de_ freqUência feitas 
pelos diferentes países, conforme o procedi
mento estabele_cido no Regulamento de Ra
diocomunicações e as decisões que poderão 
vir a ser adotadas por conferências compe
tentes da União, a ftm de assegurar o reconhe
cimento internacional oficial; 

78. b) efetuar, nas mesmas condições e 
com o mesmO fim, uma inscrição metódica 
di1s_posições designadas pelos países aos sa
télites geoestacionárfos; 

79. c) assessorar os Membros com vistas 
à operação do maior número possível de ca
nais radloelétricos nas regiões do especiro de 
freqüências onde possam produzir-se interfe~ 
rências prejudiciais, e com vista à utilização 
ecjüitatlva, eficaz· e econômfca da órbita dos 
satélites geoestack:mários, considerancb·se_as 
necessidades dos Membros que requerem as~ 
sistência, as necessidades específicas dos paí
ses em desenvolvimento, e a situação geográ
fica eSpecial de certos países. 

ao. d) executar todas as ·demais funÇõ_es 
complementares relacionadas com a consig
na·ç~ e utilização de fr~üênciaS; bem como 
à utilização de freqüênc;ias, bem como à utili~ 
zaÇão equitativa da órbita dos satélites geoes
tacionários, conforme o& procedimentos pre
vistos no Regulamento de Radiocomunica
ções, prescritos por uma conferência compe
tente da Çlnião ou pelo Conselho de Adminis· 
fiação com o consentimento da maioria dos 
Membros da União, tendO> em vista a prepa
ração dessas conferências ou a execução de 
suas decisões; 

81. e) prestar assistência técnica na prepa· 
ração e organização das conferências de ra
diocomunicações. consultando, se proceden
te, os demais órgãos permanentes da União; 
considerando as diretrizes do Conselho de Ad-
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ministração relal;ivas. à execução desta prepa
ração; a Junta dará igualmente assistência a~s 
países em desenvolVimento nos trabalhos pre-
paratórios dessas ConferênCias. _ 

82. I) atualizar os registres indispensáveis 
relativos ao exercício de SU<:!S fUnções. 

ARTIGO 11 
Comitês ConsultivOs lntemaclonais 

83. (1) O Comitê Consultivo Internacio
nal de Radioc:omunlcações (COR) está encar
regado de efetuar estudos e de emitir reco
mendações sobre as questões técniccis e ope
racionais referentes especificamente às radio
comunicações, sem limitação quanto à gama 
de freqüências; em regra geral, estes estudos 
não versam sobre questões de ordem econô
núca, mas quando envoivem comparações 
entre várias soluções técnicas, os fatores eco
nómicos também podem ser levados em <::on
síderação. 

84. (2) O Comitê- COnsultivo Internacio
nal de Telegrafia e Telefonia (COIT) está en
carregado de efetuar estudos e emitir reco
mendações sobre questões técnicas, opera
cionais e tarifárias relativas ~os serviços _de 
telecomunicações, exceto as questões técni
cas e operacionais referentes espedficamente 
às radiocomunicações, que, conforme o nú
mero 83, competem ao CCIR. 

85. (3) No cumprimento de suas tarefas, 
cada Comitê Consultivo Internacional deve dar 
a devida atenção ao estudo _das questões e 
à elaboração das recomendações di.retamente 
ligadas à criação, ao desenvolvimento. e a9 
aperfeiçoamento das telecomunicações nos 
países em desenvolvimento, no campo regio
nal e internacional. 

86. 2. Os membros dos Comitês Consul-
tivos Internacionais são: - , 

87. a) de direito, as administrações de to
dos os Membros da União; 

88. b) qualquerempresaprivadadeopera
ção reconhecida que com a aprovação do 
Membro que a reconheceu, soli_citar a partici
pação nos trabalhos desses Comitês. 

89. 3. OJundonaniento de cada Comitê 
Consultivo lntemaciÓnal é ass-egurado: ---

90. a} pela Assembléia Plenária; 
91. b) pelas comissões de estudo que 

constitu~ 
92. c) por um Oiretor, eleito pela Confe

rêncía de Plenipotenciá_rios e nomeado segun-
doonúmero323. __ . _ _ ____ _ 

93. 4. Existir~ uma Comissão Mund_ial çio 
Plano bem como Comissões Regionais do Pla
no, conforme as decisões cçnjuntas das as
sembléias plenárias dos Comitês ·cons)Jltivos 
lntemacioais. EstaS Comissões elaboram um _ 
plano Geral para a rede intemadonal de te_le· 
comunicações, a fim de facilitar o desenvol
vimento coordenado dos serviçso internacio
nais de telec:omunicações. Submetem aos Co
miês ConsuJtivos lntemadonals questões cujo 
estudo representa um interess_e particular para 
os países em desenvolvimento e que estejam 
na esfera de competência desses Comitês. 

94. 5. As Comissões Regionais do Plano 
podem associar estreitamente a seus traba-

lhos as organizações regionais que assim o 
desejarem. 

__ 95._ G._ Qs_m_étodos de trabalho elos Comi
tês Consultivos Internacionais acham:Se defi
nido_s nÓ ReQulamento Geral. _ - · · · · .. 

~ARTIGO 12 
Comi/e de Coordenação 

96. 1.. P Comitê de Coordenação é com
posto pelo Secretário-Geral, pelo Vk:e-Sêc~e
tárta-:Ger:at;-pelos Diretores dos Çpm[tês Con
sultivos Internacionais e pelo_Pres_idente_ e Vi
ce-Presidente da, Junta Internacional de Regis
tro de··Fre(Jüendas. É presidido (;>elo Secretá· 
rio-Getal e, em sua ausência, pelo Vj._ce..Secre-
tário-_Ge_raL 
-:: 97. __ 2. o Coi"ri_itê de -cOordenação asses
sora o Secretário-Gerai, preStã.ndo-lhe auXílio 
prático em todas as questões de ad_ministra
ção, finanças e CQoperação técnica que envol
vam mais de um órgão permanente, bem co
mo no campo das relações exteriores e de 
informação pública. Ao examinar essas ques· 

. 'tOes, O'Cõmitê considerará plenamente as dis
posições da Convenção, as decisões do Con-
selho deAdmiriiStração e os interess_es globais 
da Uniã_o. . 

98 • ...3. O _ÇQmitê_de CQOrdenação exa(lli
na igualmente a_s demais questões 'que lhe 
são confiadas segundo a Convenção, e todas 
as questões que lhe são s1,1bmeti~s peta Çon
selho de Administração: Ap6s estudá-las, o 
Comitê apresenta ao COnselho d.e: Adm_il1~ 
tração um relatório por intermédiQ do Secretá
rio-Geral. 

, - ARTIGO 13 
Funcionários Eleitos e PeSSOlll da União 

99. (1) No desempenho de sUas funções, 
os funcionários eleitos, qem co.mo o pessoal 
da Uniã9, não devem solicitar nem aceitar iris
truções de qualquer governo, nem de qual-

_· quer auiorldade externa à União. Devem abs
ter-se .de .qualquer ato inc-ompatível com sua 
condição de funcionários internacionais. 

10CL(2.) Cªda Membro deve respeitar o 
caráter exclusivamente internadOnal das fun· 
çÕe,s dos rlmcionárlos eleitos e do pessoal da 
União, e não tentar influenciá-lo na execução 
de suaS tarefas. 

101. (3) For~ de suas funções, os fun<::io· 
nários efeitos, bem como o pessoal da União; 
não devem ter participação ou interesses fi
nanceiros de qualquer natureza em ·qualquer 
enipresa que se ocupe de telecomunicações. 
A expressão "interesses financeiros", np en
tanto, não deve ser interpretada como opoSi.: 
ção à continuação de beneficias de aposen
tadoria provenien~es de emprego ou serviço 
anteriores. - -

102. (4) Para -garantir o funcionamento 
eficaz da União, cada país Membro cujo cida
dão for eleito Secretário-Geral, Vice-Secretá~ 
rio~Gerãl, MembrO da Junta IntemacioOál de 
RegistrQ de E:r_eqüências ou Diretor de um Co
mitê Consultivo Intemacional deve, na medida 
do possível, abster-se de Convocá-lo entre 
dua$ Conferências de Plenipotenciários. 

1 03~- _2.'"" O Secretário-Geral, o Vice-Secre
tário-Geral e os_ Dir_e,~res· d~ Çomitês Çqmi;ul7 

tivos Internacionais, bem cohlo os membros 
da Junta lntern~cional de Registro dé Fi_e-
CJi,iências, devem _ser nacionaiS: de países dife
rentes, Membros-da llnião. Quãndo da eleição 
desses funcionários, devem-se levar em conta 
os PrinCípios eXpOstOs no número 104 e uma 
distribuição geográfica equitativa entre as re .. 
giões do mundo. . _ c 

_ 104. _ ~. p pri!].cipal fato r a Ser conside· 
r~do nq recruta_mento e determinação das 
condições de.servlç_o do pessoal-siiâ a -neees.. 
sidade !Je ~gurar à União eis serviçoS _de 
pessoas dotadas d.q mais alto nfvel _!:le eficiên~ 
cia, competência_ e integridade. A. importância 
de um recrutamento efetuado sobre uma base 
geográfk:a a mais amPla pdsSrVel de~e- ser I~ 
vada erri CcirisideraÇ~o. -

ARTIGO !4 
Organáaçdo dos Trabalhos e CoiJduçb dó~ 
~tes em Çonferências e outras Reuniõt;s 

105. 1-. Para a organTzaçã6-de seus tiaba~ 
lhos e a oonau!;ão de seus debates, as conf~ 
rências, AsSE!inbléiaS Plenárias e reuniões dos 
Comitês Consultivos Internacionais aplicam o 
regulamento interno contido nO RegÚiarnento 
Geral. _ _ 

106. 2. As Confer-êriciaS, 6 Con·selho de 
AdrninistrãÇão, · as Asseriibléias Plenárias. e 
Reuniões deis Comitês ConsultiVos Internacio
nais podem-adotar as regras que julgarem 
indispensáveis em complementação àquelas 
do Regulamento Interno. Entretanto, eSfas re" 
gras complementares devem ser--compatíveis 
com as disposições da Convençàc>; tratanPo
se de tegras complementares adotadas por 
Assembléias Plenárias e ComisSões de E$tu
do, serão publicadas sob a forma ·de resolução 
nos doc:umentos das Assembléias Plenárias. 

ARTIG015 
Finançêis d11 (/ni§o 

107. 1. As despesas da Gnião compreen
dem os custos referentes ao seguinte: 

108. a) Conselho de Administração e ór
gãos: permanentes de União; 

109: b} Conferências de Plenipotenciá" 
rios ~ Confeiêndas Administrativas Mundiais; 

11 O., c) CoOperação e assistê-ricia tée"nica 
eri1 prol dos paiSes-em desenvolvimento. 

111. 2. As despesas da União são cober
tas pelas contribuições Cie ,seus M~mbros, de
terminadas em _função do número de unida
des correspondente à classe de contribuição 
escolhida por cada Membro, segundo a tabela 
abaixo: · 

classe de 40 unidades 
classe de 35 llnidades. 
classe de_30 unidades 
classe de 25 uOidades. 
classe de 20 unidades 
classe de _18 unidades 
çlas_s~ de JS unidades 
classe de 13 unidades 
classe de 1 O unidades 
classe de 8 unidades 
classe de 5 unidades 
classe de 4 unidade.s 
classe de 3' unidades 
cla~se de 2 unidades 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Quinta-feira 5 550:3 

classe de 1 1/2 unidades 
classe de 1 unidade 
classe de 1!:2 de unidade 
dasse de 1/4 de unidade 
dasse de 1/8 de unidade - para os países 

menos adiantados segundo o censo das Na~ 
ções Unidas e para outros países determina
dos pelo Conselho de Administração 

112. 3. Além das classe!; de contribuição 
mencionadas no número 111, cada Membros 
pode escolher um número de unidades de 
contribuição superior a 40. 

113. 4. Os Membros esc_olhem livremen
te a classe de contribuição segundo a qual 
pretendem participar das despesas da União. 

114. 5. Não poderá haver quaJquer redu
ção na classe de contribuição escolhida se
gundo a Convenção, durante a vigência dessa 
Convenção. Entretanto, sob circunstâncias ex
cepcionais, _como catástrofes naturais que exi
jam programas de ajuda intemacional, o Con
selho de Administração pode autorizar wna 
redução no número de unidades de contri
buição quando um Membro assim o solicitar, 
e apresentar provas de que não mais manter 
sua contribuição na classe que escolheu origi
nalmente. 

115. 6. As despesas das Conferências 
Administrativas Regionais tratadas no número 
50 são arcadas por todos os Membros da re
gião em questão, segundo a classe de contri
buição destes, e sob a mesma base, pelos 
Membros de outras regiões que enventual
mente participaram dessas Conferências. 

116. 7. Os Membros devem pagar adian
tadamente suas cotas de contribuição anual, 
calculadas com base no orçamento· aprovado 
pelo Conselho de Administração. 

117. 8. Os Membros que estiverem com
os pagamentos à União atrasados perdem seu 
direito de voto definido nos números 1 O e 
1 ], quando o valor em atraso for igual ou 
superior ao de suas contribuições correspon
dentes aos dois anos precedentes. 

118. 9. As disposições aplicáveis às c::on
bibulções financeiras das empresas privadas 
de operação r~nheddas, dos organismos 
cientificas ou industriais e das organizações 
internacionais acham-se contidas no Regula
mento Qeral. 

ARTIGO 16 
/diOmi!lS 

119. 1. (1) OS idiOmas oficiais da Onião 
são o árabe, chinês, espanhol, francês, inglês 
e russo. -- - - - -' -- --

120. (2) OS idiomas de trabalho da União_ 
são o espanhol, francês e inglês. 

121. (3) Em casodeconstestação, preva
lecerá o texto em francês. 

122. (2. (1) Os documentos def111itivos 
d"'s Conferências de Plenipotenciários e das_ 
Conferências Administrativas, Suas Atas Fi
nais, protocolos, resoluções. recomendações 
e opiniões são elaborados nos idiomas oficiais 
da Onião, com base nas redações equivalentes 
tanto na forma como no conteúdo. 

123. (2) Todos os demais documentos 
de~ Conferências são redigidos nos idio
mas de trabalho da União. 

124. 3. (1) Os documentos oficiais de 
serviço da Onião prescritos nos Regulamentos 
Administrativos são publicados nos seis idio· 
mas oficiais. 

125. (2) As proposições e contribulções 
apresentadas para exame nas conferências e 
reuniões dos Comitês Ccíhsultivos Internacio
nais e que são redigidas em uma dos idiomas 
oficiais serão transmitidas aos Membros nos 
idiomas de trabalho da União. 

126. (3) ·Todos os deffiais documentos 
cuja distribuição geral deve ser assegurada 
pelo Secretário-Geral, segundo suas atribui
ções, são redigidos nos três idiomas de tra-
balho. -

127. 4. (1) Nas Conferências da Onião e 
nas Assembléias Ftenárias dos Comitês Con
sultivos Internacionais, nas reuniões das Co
missões de Estudos incluídas no programa 
de trabalho aprovado por uma Assembléia Ple
nária e nas do Conselho de Administração, 
deverá ser utilizado um sistema eficaz de inter
pretação recíproca nos seis idiomas oficiais. 

128. (2) Nas outras reuniões dos Comitês 
Consultivos Internacionais os debates são 
conduzidos nos idiomas de trabalho, desde 
que os Membros que desejarem uma interpre
tação em um determinado idioma de trabalho 
indique, com antecedência minima·de 90 dias, 
sua intenção de partticipar destas reuniões. 

129. (3) Quando todos participantes de 
uma conferência ou reunião assim concor
darem, os debates podem realizar-se em um 
número de idiomas inferior ao mencionado 
acima. 

ARTIGO 17 
Capa.Cldade Jurídica da União 

130. A União terá, no território de cada 
um de seus Membros, a capacidade jurídica 
necessária ao exercício de suas funções e 
cumprimento de seus objetivos. 

~~ ~ CAPITULO U ~ 
Disposições Oeraís Relativas 

às Telecomunicações 

ARTIGO !8 
O Direito do Público de Utilizar o Serviço 

!nternacionlli de Te!ecomunicaç6es 

131. Qs Meri'lbios reconh_ecem o direito 
que tem o públicCI de comunicar-se atrav~s 
do serviço internacional de correspodênc1a 
pública. Os serviços, as taxas e as garantias 
são os mesmos para todos os usuários, em 
cada ~~egoria de correspondência, sem qual

-quer-tipo de prioridad~ ou preferência. 

ARTIGO 19 
Suspensão ~as Tele<çomunicações 

132. 1. Os Membros reservam-se o direi· 
to de suspender a transmissão de qualquer 
telegrama privado que parecer perigoso à se
gurança do Estado ou contrário às suas leis, 
à ordem pública ou aos costumes, devendo 
comunicar ímediatamente ao posto de origem 
a suspenSãO total do telegrama ou de qualquer 
parte do mesmo, exc'Erto quando esSa notifica
ção parecer.colocar em risco à segurança do 
Estado. 

133. 2. OS Mei11hi-OS-fe5erVam-se aindã 
o direito de interrompe-r qualquer outro tipo 
de telecomunicações privadas que possam 
parecer perigosas para a segurança do Estado 
ou contrárias a suas leis, à ordem pública ou 
aos bons constumes. 

ARTIG020 
Suspensão do Seflilço 

134. Cada Membro reserva-se o direito de 
suspender o serviço de telecomunicaçóes in~ 
temacionais por um período indeterminado, 
seja de maneira geral, seja somente em certas 
relações e/ou certos tipos de correspondência 
sainte, entranie ou de trânsito, devendo comu· 
nicar imediatamente essa suspensão e cada 
um dos demais Membros, por intermédio do 
SecretáriO-GeraL -

ARTIG02! 
ResponSitbilldade 

135. Os Membros não aceiiarn qualquef 
responsabilidade com relação aos usuários 
dos serviços internacionais de tele.comunica
çôes, notadamente no que se refere às recJa
mações sobre danos.e prejuízos. 

ARTIG022 
Sigilo das Telecomunicações 

136. 1. Os Membros· cornprómeténi:.se 
a adotar todas as medidas possíveis, compa
tíveis com o sistema de telecomunicações em
pregado; para assegurar o sigilo da correspon
dência internacional. 

137. 2; Não obstarite, reservam-se o di
feito-de comunicar esta correspondência às 
autoridades competentes, a fim de garantir 
a aplicação de sua legislação interna ou a exe
cução das convenções internacionais das 
quais são partes. 

~ ARTIG023 
Estabelet:imento, 0pe!'ação e Proteç&J dos 
Canais e Instalações de Teleeomunlc~ões 

-138. 1. Os Membros _adotarão as medi· 
das procedentes ao estabelecimento, sob as 
melhores condições técnicas, dos canais e ins
talações necessárias e assegurar a troca rápida 
e ininterrupta de telecomunicações interna
cionais. 

139.· 2. Na medida do possível, esses ca
nais e instalações devem ser operados segun
do os métodos e procedimentos que a expe
riência prática de operação revelou como os 
melhores, e mantidos em estado satisfatório 
de funcionamento e compatíveis com os pro
gressos científicos e técnicos. 

140. 3. Os Membfõs asseguram a prote
ção desses canais e instalações dentro dos 
limite_s de sua jurisdiÇãO:-- --

141. 4. Anãoserquehajaacordoparticu
lares para a determinação de outras condi
ções, todos os Membros adotarão medidas 
úteis que assegurem a manutenção das se
ções de circuitos internacionais de telecomu
nicações abrangidas dentro dos limites de seu 
controle. 
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ARTIG024 
NotiDcaç~o de lnfraçóes 

142. Afunde facilitar a aplicação das dis-
posições do artifo 44, os Membros compro
metem-se a prestar informações recíprocas 
acerca das infrações às disposições destas 
Convenção e dos Regulamentos Administra
tivos anexos. 

ARTIG025 
Prioridade das Telecomunicações Relativas 

à Segurança da Wda Humana 

143. Os serviços internacionais de t~leco
municações devem atribuir prioridade abso
luta a todas as telecomunicac;ões relativa à 
segurança da vida humana no mc:~r, na terra, 
no ar e no espaço extra-atmosférico, bem co
mo às telecomunicações epidemol6gicas de 
urgência excepcional da Organização Mundial 
de Saúde. 

ARTIG026 

Pdoridade dos Telegramas e 
Ci::mverSaÇ6es Telefónicas 

de EStado 

144. Sujeito às disposições dos Arts. 25 
e 36, os telegramas de Estado gozam do diref
to de prioridade sobre os demais telegra_mas, 
quando o expedidor assim o solicitar. As con
versações telefônlc~ de Estado podem, fgual
mente, beneficiar-se do direito de prioridade 
sobre as demais com)Jnicações telefônicas. 

ARTIG027 
Linguagem Secreta 

145.1. Os telegramas de Estado, como os 
telegramas de serviço, podem ser redigidos 
em linguagem secreta em todas as relações. 

146.2. Os telegramas privados em_lingua
gem secreta podem ser admitidos entre todos 
os países, com exceção dos que notificarem 
antecipadamente, por intermédio do Secre
tário Geral, não admitirem esta linguagem pa~ 
ra esta categoria de correspondência. 

147 3. Os Membros que rÍão admitjrem 
telegramas privados em linguagem secreta 
provenien4::s ou destinados ao seu próprio ter
ritório, devem aceitá-los em trânsito, salvo no 
caso de suspensão de serviço conforme pievê 
o art. 20. 

ARTIG028 
Taxas e Franquia 

148. As disposições relativas às taxas de 
telecomunicações e os diversos casos de con
cess!o de franquia acham-se fixadas nos Regi
mentos Administrativos anexos à presente 
Convenção. 

ARTIG029 
Estabelecimento e 

Liquldaç§o de Contas 

149. A liquidação de contas internacionais 
é considerada como transação corrente __ e _efe
blada de acordo com as obrigação interna
cionais ordinárias dos países interessac:J.os, 
quando os governos concluírem acOrdos_ a 
esse respeito. Na usência deste tipo de acordo, 
ou de acordos particuJares estl.lbel.ecidos sob 

as condições previstas no art.31, essa liquida
~--de contas é efetuada _segundo as dispo~ 
sições dos Regulamentos Administrativos. 

ARTIG030 
Unidade Monetária 

150. - A menos que existam acordos parti
culares estabelecidos entre os Membros_,_ a uni
dade m~met6ria empregada na composição 
das taxas de repartição para os serviços inter
nacionãis de telecomunicações e no estabele
cimentO de contas internacionais será: 
-a unidade monetária do Fundo Mone-

táriO Internacional, ou --
-o franco-ouro confOrme definidos nos 

Regulamentos Administratiyos. As modalida
des de aplicação estão focadas nq 1\p_êndice 
1 dos Regulamentos de Telegrafia e Telefonia. 

ARTIG03! 
~çordos Particulares 

151. OS Membros reservam a si mesmos, 
às empresas privadas de o"pêração reconhe
cidas por eles e para outros operadores devi
damente autorizados para este frn, a facul
dade de concluir acordos particulares sobre 
questôes rel~tivas a telecomunicações que 
não digam respeítõ aos /v\e-mbros em geral. 
Entretanto, estes acordos não deve:m ir de en~ 
centro às disposições da presente Convenção 
ou dos Regulamentos Administrativos anexos, 
no que se refere às interferências prejudiciais 
que sua operação poderia causar aos serviços 
de radiocomunicações de outros países. 

ARTIG032 
CdnferêhCia, Acordos e 

- OrgaTJizaÇótis Regíonais 

152. Os Membros reservam-se o -direito 
de -realiZai c6i1ferências regionaiS, de concluir 
acordos regionais e de criar organizações re
gionais, com o Objetivo de_resolver questões 
relativas às telecomurUca_ções suscetíveis de 
tratamento em UD1 pláli.o regional. Os acordos 
regionais não devem entrar em conflito com 
a presente CófiVençâo. 

· CAPITULO!ll 
Disposições Especiais sobre~ 

Radiocomunicações 

ARTIG033 
Utilização Racional do Espectio de 
-Freqüêndas Radioelétric~ e da. 

Órbita dos 
Satélites Çieoestacionários 

153. L Os Membros deverão f;}zer 9-
possJvel para limitar o número de freqüências 
e o espaço do espectro utilizado em grau míni-

"-mo indispensável para assegurar, de maneira 
satisfatória, 'o funcionamento dos seNiços ne
cessários. Para este frrn, tentarãó aplicar no 
menor prazo possível os mais recentes avan· 
ços, técnicos. 

154. 2. Na utilização das faixas_ de fre
qUências para radiocomunicações espaciais, 
os Membros devem considerar que as fre
qUênciaS e _a"Orbtta dos Satélites geoesiacio
nãilOs saõ r-ecursos naturais limitados, que de
vem ser utilizados de maneira eficaz"E:-econô-

mica, conforme a_s disposições do Regula
mento de Radiocomunicações, a fim de per
mitir o acesso equitativo a essa órbita e a essas 
freqüênciaS por parte dos diferentes países ou 
grupos de países, considerando-se as nec.essi
dades especiais dos pa1ses em desenvolvi
mento_ e a situação geográfica de çertQs pal~ 
ses. 

ARTIG034 
!ntercomunicaçáo 

155. 1. As estações que efetuam radio
comunicações no se!VIço móvel deverão. den
tro dos limites de seu _eri1prego normal, realizar 
uma troca recíproca de radiocomunicações 
sem distinção do sis~a radioelétriço ado
tado por elas. 

156. 2.. No entanto, para não impedir o 
_ progresso cientifiço,_ as disposições--do núme

ro 155nãoobstarãooempregodeum sistema _ 
radioelétrico incapaz de comunicar-se com 
outros sistemas, desde que esta incapacidade 
se deva à natureza especifica desse sistenla, 
e que ela não seja o resultado de dispositivos 
ado~ados unicamente com vistas a impedir 
a intercomunicação. -

157. 3. Não_ob~tante as detenninações 
do número 155, uma_ estação poderá s_el de: __ 
terminada para um serviço inl:emaciórial res
trito de telecomunk~ções, detemiinaçlo pelo 
propósito desse Serviço ou por outras circUn-s
tâncias independentes do sistema emprega~ 
do. 

~ARTIG035 
~ -lnti!rfei-~nclas Prejudidais 

-158. L T adas as estações, seja qual for 
o ~u objetivo, devem ser es~bel~idas e ope
-raaas de mãheira a íJão causar interferências 
prejudicais às comunicaçõe:s ou seryiçQ_s -r_a
dioelétricos de outr_o_s~rnbi9S, das empresas 
privadas de operação reconhecidas e de ou
tros órgãos operacionais devidamente autori
zados a prestar serviços de radiocomv_niç:a
çõe.s,. e .que funcionam de acordo -çom as dis-:_ 
posições do Regulamento de Radiocomuni-

·-ca-ções. - - -
159. 2. _CádaMemb[ocompromete~se a 

exigir, das empresas pilVadas de operação re-
conhecidas por ele mesmo e de outros opera
dores devidament~ ãutorizados para esse fim; 
a observação do que determina o número 15a 

160. 3. Além disso, os Membros JeÇ,o
nhecem a conVEmiêllciá. de adOtai !!JLmedidas 
práticas possíveis para evitar que o funciona
mento de aparelhos e instalações elétricas de 
todo -tipo pi-evoquem interferêndas prejudi~ 
dais às comunfcações ou .Serviços radloelé
trlcos citados no número 158. 

ARTIG036 
Chamadas e Mensagens 

de Socorro 

161. As estações _de radíocomunjçªções_ 
são obrigadas a ac~itar, com prioridade abso
luta, chamadas e mensagens de socorro, seja 
qual for a sua procedência, de responder da 
mesma forma a essas mensagens adotando 
imediatamente as medldas necessárias. 
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ARTIG037 
Sinais de Socorro, 

ilrgênôa, Segiii"ilhçzt ou 
Identificação Falsos ou Enganosos 

162. Os Merribros comprometem-se a 
adotar as medidas necessárias para impedir 
a transmissão ou ciculaçáo de sinais de socor
ro, urgência, segurança ou identificação falsos 
'ou enganosos, e a colaborar para a localização 
e identificação das estações de seu próprio 
país que estiverem transmitindo tais simi.ls. 

ARTIG038 
Instalações de Serviços 

de Defesa Nacional 

163: 1. OS Membros consetvãrão sua 
total liberdade com relação às instalações ra
dioelétricas militares de seu exército, m.:irinha 
e aeronáutica. 

164. 2. Estas instalações, no entanto, 
devem observar, tanto quanto possível, as dis
posições regulamentares relativas à prestação 
de assistência em caso de perigo, e as medi
das que devem se adotadas para impedir inter~ 
ferências prejudiciais, bem como as disposi
ções dos Regulamentos Administrativos no 
que se refere à emissão e freqüências a serem 
utilizadas, segundo a natureza do serviço por 
elas prestados. 

165. 3. Por outro lado, quando tais insta
lações utilizarem o serviço de correspondência 
pública ou outros serviços regidos pelos Regu
lamentos Administrativos, anexos à presente 
ConVenção, elas deverão obedecer, em geral, 
às disposições regulamentares aplicáveis a es-
ses serviços. - -

CAPITULO IV 
Relações com as Nações 

Onidas e Organizaç6es 
Internacionais 

ARTIGO 39 
Relações com as 
Nações Onldas 

166. 1. As relações entre as Nações Uni~ 
das e a União InternaciOnal de Telecomuni
cações estão definidas no Acordo celebrado 
entre essas duas organizações, cujo texto figu
ra no Anexo 3 da presente Convenção._ 

167. 2. De acordo com as disposições 
do artigo XV( do Acordo acima citado, os servi
ços-de operação de telecomunicações das Na~ 
ções Unidas possuem direitos e estão subme
tidas às obrigações previstas nesta Cori\reriçáo 
e nos Regulamentos Administrativos. Têm, . 
portanto, o direito de participar, em caráter 
consultivo, de todas as conferências da União, 
inclusive das reuniões dos Comitês COriSul~ 
tivas lntemadona!s. -

ARTIG040 
Relações com as Organizaçóes 

Intemacionais 

168. A fim de contribuir para a realização 
de uma coordenação internacional completa 
no campo das telecomunicações, a União deM 
verá cooperar com as organizações interna~ 
cionals que possuírem interesses e atividades 
afins. 

· - C:APfruw v 
ApficaçãÕ da ConVenção 

e dos Regulamentos 

ARTIGO 4\ 
Disposlçóes Fundamentais e 

Regulamento Geral 

169. Em caso de divergência entre uma 
disposição da primeira parte da Convenção 
(Disposições Fundamentais, números de 1 a 
194) e uma disposição da segunda parte (Re
gulamento Geral, n~eros 201 a 643}, a pri~ 
merra-deverá prevalecer. 

ARTIG042 
Regulamentos 

Administrativos 

170. 1. As disposiÇões- dã- Convenção 
são complementadas pelos Regulamentos 
Administrativos, que regem a utilização das 
telecomunicações e comprometem todos os 
Membros. 

171. 2~ -A ratificação da presente Con
venção segundo o art. 45, ou a_adesão à mes
ma conforme o art. 46, impl!ca a aceitação 
dos Regula!Jlentos Administrativos ~m yigor 
no momento dessa ratificação ou dessa ade
sãO~ 

172. __ 3. Os-Membros devem informar ao 
Secretário Geral a sua aprovaçãõ de qualquer 
revisão desses ReguJamentos pelas Confeiên
cias Administratiyas competentes. O Secre
tário Geral notificará tais aprovações aos Mem
bros à medida que as receber. 

173. 4. Ein.-Caso de divergência entre 
uma disposição da Convenção e uma dispo~ 
sição de um Regulamento Admirtistrativc, a 
Convenção deverá prevalecer. 

ARTIG043 
Validade dos Regulamentos 
Administrativos erri' Wgor 

174. Os Regulamentos Administrativos 
mencionados no número 170 são aqueles em 
vigor no momento da assinatura da presente 
Convenção. São considerados como anexos 
à presente Convenção e permanecem válidos, 
sujeito às revisões parciais que possam ser 
adotadas segundo os termos do número 53, 
até o mortlento da entra-da en1 vigor dos novos 
Regulamentos elaborados pelas Conferências 
Administrativas Mundiais competentes e desti
nados a substituí-los como anexos da presente 
Convençã~. --- --

ARTIG044 
Execução 4E! Ü?nvenção 

e dos Regulamentos 

175. 1. -Os Membros estão obrigados a 
_é;lçeitar_as disposições da presente Convenção 
e dos Regulamentos em anexo em todas as 
agências e estações de telecomunicações es
tabelecidas ou operadas por eles, e que pres
tem serviços internacionais ou que possam 
causar interferências prejudiciais aos senriços 
de radiocomunicações de outros países, exce
to no que se refere aos serviços que se ex
cluem destas obrigações em virtude das dis
posições do art. 38. 

- -

176. 2. Deve"m, por outro lado, adotar as 
medidas necessárias para impor a observação 
das diposições desta Convenç.êio e dos Regu
lamentos Administrativos às empresas priva~ 
das de operação autorizadas por eles a estabe
lecer e operar telecomunicações, e que pres
tam serviços intemacionais ou operam esta
Ções que possam causar interferências preju
diciais aos serviços de radiocomunicações de 
outros países. 

ARTIG045 
Ratilicaçãá-da ConvenÇáo 

177. 1. A presente Convenção será ratifi~ 
cada por cada um dos governos signatários 
segundo as normas constitucionais em vigor 
em seus respectivos paíseS. OS inStrUmentos 
de ratificação serão enviados. no menor prazo 
possível, por via diplomática e por intermédio 
do governo onde se encontra a sede da União, 
ao Secretário-Geral, que notificará os- Mem
bros a esse respeito. 

178. 2. ( 1) Durante um período de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente Convenção, todo Governo signa
tário gozará dos direitos conferidos aos Mem~ 
bras da União segundo os números 8 a 11, 
mesmo se não houver depositado um instru
mento de ratificação conforme os termos do 
número 177. 

119. (2) A partir do encerramento de um 
período de dois anos a contar da data de entra
da em vigor da presente Convenção, o Gover
no signatário que não houver depositado um 
instrumento de ratificação conforme os ter
mos do número 177 não terá mais direito 
a voto em qualquer conferência da União, em 
qucilquer sessão do Conselho de Administra
ção, reunião dos orga-nismos permanentes 
efetuada de conformidade com as disposições 
da Convenção, até que tenha depositado o 
instrumento de ratificação.- Os direitos desse 
Governo, à exceção do de voto, não serão 
afetados. 

180. (3) ApQs a entrada em vigor da pre
sente Convenção c_onfonne o Artigo 52, cada 
instrumento de ratificação surtirá efeito na da
ta em que for depositado perante o Secretá
rio-Geral. 

181. (4) Quando um ou mais Governos 
signatários não ratificarem a Convenção, esta 
não será por isso menos válida para os Gover
nos que a tiverem ratificado. 

ARTIG046 
Adesão ào c_onvenção 

182. (1) O GovernO-de-Um país que nào 
houver assinado a presente Convenção pode
rá aderir à mesma a qualquer momento, su
jeito às disposições do Artigo 1. 

183. (2) O Instrumento de adesão será 
encaminhado ao Secretário-Geral por via di
plomática e por intermédio do governo do_ 
País onde se encontra a sede da União. Terá 
efeito a partir da data de seu depósito, a menos · 
que haja uma disposição em contrário. O Se
cretário-Geral notificará a adesão aos Mem
bros e enviará a cada um deles uma cópia 
autenticada do ato. 
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ARTIG047 
Denúncia da Convenç§o 

·184. (1) Cada Membro que tenha ratifi
cado a presente Convenção ou que a ela tenha 
aderido, tem o direito de denunciá-la através 
de notificação endereçada ao Secretário-Gera] 
por via diplomática e por intennédlo do gover
no do país onde se encontra a sede da União. 
O Secretário-Geral informará a este respeito 
os demais Membros. 

185. (2) Esta denúncia surtirá efeito ao 
final de um período de um ano a partir do 
dia do recebimento da_notificação pelo Secre
tário-Geral. 

ARTIG048 
Ab-rogação da Convenção Internacional 

de TeJecomunfcaÇóes de 
Málaga-- Torremolinos (1973) 

186. A presente COnVençãO ab-roga e 
substitui a Convenção Internacional de Tele
comunicações de Málaga - Torremolinos 
(1973) nas relações entre os Governos Contra
tantes. 

ARTIG049 
Relações com EsttJdos nã.o COntratantes 

187. TodOs os Membros reservam para si 
mesmo e para as empresas privadas de opera
ção reconhecidas, a faç_uld~Q~ de fvcar as con
dições s_egundo as quais admitem as teleco
municações trocadas com um Estado que 
não é parte desta Convenção. Qualquer tele
comunicação originada em um Estado não 
Contratante e aceita por um Membro deverá 
ser transmitida e, na medlda em que utilizar 
as vias de telecomunicações de um Membro, 
as disposições obrigatórias da Convenção e 
dos Regulamentos Administrativos, bem co
mo as taxas normais, ser-lhes-ão aplicadas. 

ARTIG0 50 
Soluçiio de Controvérsias 

188. (1) Os Membros po-dem solucionar 
suas controvérsias sobre questões relativas à 
interpretação ou à aplicação da presente Con
venção ou dos Regulame~s previstos no arti
go 42 por via diplomática, segundo os proce
dimentos estabelecidos pelos -tratados bilate
rais ou multilaterais condoídos entre eles para 
a solução de controvérsias int~cionais ou 
através de qualquer outro método escolhido 
de comum acordo. 

189._ (2) Caso neilhwn destes meios seja 
adotado, todo Membro, parte de um contro
vérsia, poderá submetê-la a arbitragem, con
forme o procedimento definido no Regula
mento Geral ou no Protocolo Ac;licional Facul-
tativo, segundo o caso. · 

CAPITULO VI 
Definições 
ARTIG0 51 
Defini'çóes 

190. Na presente Convenção, e desde _que 
n!o haja contradição com o contexto: 

191. a) os termos definidos no Anex:o 2 
da presente Convenção _terão o sentido que 
lhes é atribuído no referido anexo; 

192. b) osoutrostermosdefinidosnosRe
guJamentos citados no artigo 42 terão o sen
tido que lhes é atribuído nos re(e:ridos Regula
mentos. 

CAPITULO Vil 
QJ$j)osições Finais 

ARTIG0 52 
Entrada em vigor (!!Registro da Convenção 

193.. A presente Convenção entrará em vi
gor eiTi 1 <;> de janeiro de 1984, entre os Mem
bros cujos instrumentQs de ratificação ou ade
são tenham sido depositados antes dessa d~
ta. 

194. Segundo as disposições do artigo 102 
da Carta das Nações Unidas, o Secretário-0~-
ral da União registrará a presente Convenção 
junto à S_~retaria ?as_ Nações Unidas. 

· - ----· -·SEGUNDA PARTE 
Regulamento Geral 

OlPfruw vu1 
Funcfonamento da União 

ARTIG0 53 
Conferi:ncia de -Pfenipoiencíários 

~-201. 1. ri) A_ Conferência de Plenipo
tenciários reúne-se segundo as disposições 
do número 34. 

20:L (2) _ Se possível, a data e lugar de 
um_a Conferência de .Plenipotenciários serão 
fixados pela Conferência de Plenipotenciários 
precedente; caso contrário, esta data e lugar 
serão-determinados pelo Conselho de Admi
nistração com a aprovação da maioria dos 
Membros da União. 

203. 2. (1) _A d~ e lugar çla próxima 
Conferência de .PleniPotenciários, ÕU. um dos 
dois somente, poderão ser modificados; 

204. a} por solicitação de_ pelo menos um 
quarto dos Membros da União, envia® indivi
dualmente _ao Secretário-Geral; 

205~ b) pÕ-r proposiç-ãO do Conselho de 
Administração. 

206. (2) Nos dois casos. uma nova data 
e um novo local, ou um dos d9isapenas, serão 
fixados com a aprovaçãó da maioria dos Mem
bros da União. 

ARTIG0 54 
Conferências .Administri!lt:fvas 

207: L (l)AordemdodiadeumaConfe
rênc:ia Administrativa será fiXada pelo Conse
lho de Administração, com a aprovação da 
maioria dos Membros da U"nião; quanc:b se 
tratar de uma- Conferên_çia Administrativa 
Mundial, ou da maioria dos Membros da re
gi~o considerada, quando se tratar de uma 
Conferência Administrativa Regional, sujeito 
às _disposições do número 229. 

208. (2) Esta ordem do dia abrangerá 
qualquer questão cuja inclusão tenha sido de
cidida por uma Conferência de Plenipoten
ciários. 

209. (3) Cima Conferência Administrativa 
Mundial que_ trate de radiocomunicaçõeS po
derá igualmente incluir em sua ordem do· dia 
um ponto relativo a inStruções à Junta lnterna
çional de Registro de Freqüências referentes 
às suas atividades e. ao exame das mesmas. 

Uma Çonferêricía·Administrativa Mundià po
derá incluir em suas decisõ_es instruções ou 
solicitações, conforme_o caso, aos órgãos per
manentes. 

210. 2. (1) Uma Conferê_nciaAdrninistra
tiva Mundial é convocada: 

211. a) por decisão de _uma Conferência 
de Plenipotenciários, que pode fiXar a data e 
o local dessa reunião; 

b) pOr recomendaÇão de uma COnferência 
Administrativa Mundial precedente, sujetto à 
aprovação do Conselho de Administração; 

213. c} por solicitação de pelo menos um 
quarto dos Membros da União, encaminhada 
individualmente ao SecretáriO-Geral; 

214- d) por proposlçilo do Conselho de 
Aaministração. 

. 215. (2) Nos casos contemplados nos 
números212, 213,214 e eventualmente 21_1. 
a data e o local da conferência são fixados 
pelo Conselho de Administração, com a apro
vação da maioria dos Membros da União, su
jeito às disposições do número 229: 

216.-3. (1) Uma Conferên~a Adminis-
trativa Regional é convocada: - -

217. a) por decisão de uma Conferência 
de Plenipoteridários; 

218. b) porre<::omeiridaçãodeumaConfe
rência Administrativa Mundial ou Regional pre
cedente, sujeito à aprovação do Conselho de 
Administração; 

219. c} por solicitação de pera--menos um 
quarto dos Membros da União pertencentes 
à .região interessada, encaroinhªda indMdual
mente ao se~i:etá_rio-G_et'al; 

220. d) por proposição -dO cC:mSeiJ:10 de 
Administração. 

221. (2) NOscasoseffi-referêncianosnú
meros 218~ 219, "220" e eventualmente 217, 
·a data -e local da conferêrrc:ia são fixados (>elo 
Conselho de Administração, com a aprovação 
da maioria dos Membros da União perten

centes à região considera®, sujeito às dispo
sições do número 229. 

222. _ 4. (1 )A ordem do_dia. a data e o local 
de uma Conferência Administrativa podem_ser 
modificados:._ . . . c - -

223. a) por solicitação de pelo menos um 
quarto dos M~mbros da Oni'ão, em se tratando 
de umci Conferênciã- Administrativa _MundiãJ., 
ou de um quarto_dos_ MembrQs da Çln_ião per
tencentes à região considerada, em se tratan
do de uma Conferência Administrativa Regló
nal. As solicitações são encaminhadas indivi
dualmente ao Secretário-Geral, que as trans
mitirá ao Conselho de Admjnistração, para· sua 
aprovàção; 

224. b) por proposição do Conselhq !ie 
Adr:ninistra_ção. 

225. (2) Nos_casos enfocados nosnúme
ros 223 .e 224, as-modificações propostas não 
serão definitivamente adotadas sem a-ãprova
ção da maioria dos Membros da __ Ç.lnião, em 
se tratando de uma Conferência Administra
tiva Mundial, ou da maioria do_s Membros da 
União pertencentes à região considerada, em 
se tratando de uma Conferência Administra
tiva Regional, sujeito às disposições do núme
ro 229. 
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226. 5. (l)Uma ConferêOcia de Plcnipo~ 
tenc:iários ou o Conselho de Administração 
podem juJgar conveniente que a reunião prin
cipal de uma Conferência Administrativa seja 
precedida de uma reunião preparatória encar
regada de elaborar e submeter um relatório 
sobre as bases técnicas dos trabalhos da Con-
ferência. . 

227. (2) A convocação dessa reuriião 
preparatória e sua ordem do dia deverao ser 
aprovadas pela maioria dos Membros da 
União em se tratando de_ uma Conferência 
Administrativa Mundial, ou pela maioria dos 
Membros da União pertencentes à região inte
ressada, em se tratando de uma Conferência 
Administrativa Regional, sujeito às disposições 
do número 229~ ~ 

228. (3) A menos que-a reunião prepara
tória de uma Conferência Administrativa deci
da em contrário, os textos por ela finalmente 
aprovados são reunidos na forma de um rela
tório que será aprovado por essa reunião e 
assinado por seu Presidente. 

22R- 6. Nas consultas citadas nos núme~ 
ros 207, 215, 221, 225 e 227, os Membros 
da União que não responderem dentro do pra
zo fixado pelo Conselho_ de Administração se
rão considerados não participantes destas 
consultas e, portanto, não serão levados em 
consideração no cômputo da maioria. Se o 
número de respostas recebidas não ultrapas
sar a metade do número de Membros da 
União consultados, será realizada uma nova 
consulta, cujo resultado será decisivo, qual
quer que seja o número de votos dados. 

230. 7. Se uma Conferência de Plenipo~ 
tenciárlos, o Conselho de Administraçlio ou 
uma conferência Administrativa precedente 
convidar o CCIR a estabelecer e apresentar 
as bases técnicas para uma conferência admi
nistrativa ulterior, sob a reserva de que o Con
selho de Admirústração conceda os créditos 
orçamentários necessários, o CCIR poderá 
convocar uma reunão preparatória à confe
rência, a realizar-se antes da mesma. Um rela
tório dessa reunião preparatória será apresen
tado pelo Diretor do CCIR, através do Secretá
rio-Geral, como-contribuição aos trabalhos da 
Coriferência Administrativa. 

ARTIG0 55 
Conselho de Administração 

231. 1. (1) o Conselho ·ae Administração 
é composto de Menbro_s da União eleitos pela 
Conferência de Plenipotenciários. 

232. (2) Se entre duas Conferências de Ple
nipotenciários um lugar tornar-se vago no 
Conselho de Administração este será ocupa
do, por direito, pelo Membro da União que 
obteve, no último escrutinio, o maior nómero 
de votos entre _os Membros que fazem parte 
da mesma região e que não foi eleito. 

233. (3) Um lugar no Conselho será consi
derado vago: 

234. a) quando um Membro do Conselho 
não se fizer representar em duas sessões 
anuais consecutivas do Conselho; 
235.b)quandoumMembrodaUniliodemi~ 

tir-se de suas funções _de Mem.bro do Con
selho. 

236._2~Na_ medida do possível, a pessoa 
designada por um Membro do Conselho de 
Administração para servir ao Conselho será 
um funcionário.de_sua Administração de Tele
comunicações ou será diretaffiente_ respon
sável perante essa Administração ou em seu 
nome; essa pessoa deverá ser qualificada em 
razão de sua experiência em serviços _de_ tele
comunicações. 

237. 3_. AO inído -dei cada sessão anual, o 
Conselho de Administração elege, entre os r-e
presentantes de seus Membros_e levando em 
conta o princípio de rotatividade entre as re
giões, seus_ próprios Presidente e Vice-Prest
dente. Estes permanecem em suas funções 
até a abertura da sessão anual seguinte e não 
~Q r~legíveis. O \!ice-Presidente substitui o 
Presidente em sua ausência. 

238. 4. (1) O ConselhO de Administração 
reúne-se _em sessão anual na sede da União. 

239. (2) DUrante essa sessão, Pode -decidir 
realizar, excepcionalmente, uma sessão com
plementar. 

240. (3) NO intervalo entre duas sessões 
ordinárlas, ele pode ser convocado, em prin
cípio na sede da União, por seu Presidente, 
mediante soUcitação da maioria de seus Mem
bros ou por iniciativa de seu Presidente, sob 
as condições estabelecidas no número 267. 

241. 5. O Secretário--Geral e o Vice-Secretá
rio-Geral, o Presidente e o Vice-Presidente da 
Junta Internacional de Registro de Freqüên· 
cias, e os Diretores dos Comitês Consultivos 
Internacionais participam, de pleno direito, das 
deliberações do Conselho de Administração, 
porém não tomam parte nas eleições. O Con
selho, entretanto, pode realizar sessOes reser
vadas a seus próprios membros. 

242. 6. O Secretário-Geral assume as fun
ções de Secretário do Conselho de Adminis
tração. 

243. 7. O Conselho de Administração toma 
decisões somente quando em sessão. A tiotu
lo excepcional, o Conselho reunido em sessão 
pode de'?~_ir qlle uma determinada questão 
seja resolvida por correspondência. 

244. 8. O !epre'sentante de cada um dos 
Membros do Conselho de Administração tem 
o direito de assistir, como observ_:ador, a todas 
as -reUriiõeS dos órgã-os perffianentes da Unão 
mencionados nos números 31, 32 e 33._ -
- -245. _9. SQm~nte as despesas de viagem, 

de _estada e de seguros, c_ontraídas pelo repre
sentante de cada um dos Membros do Conse
lho de Administração no exercáicio de suas 
funções nas sessões do Conselho ficam a car
go da União. 

246. 1 O. Para a execução das atribuições 
previstas na Convenção, o _Conselho de Admi
nistrEtãO~ em particular: 

247. a) é encarregado. no intervalo que se
para as Conferências de Plenipotenciários. de 
assegurar a-coordenação com todas as orga
nizaçãoes internacionais a que se referen:t os 
Artigos 39 é 40. Para- este fun, serão conduí
dos em nome _da União acordos provisórios 
com as organizaçõe!i internacionais citadas no 
Artigo 40 e com as Nações Unidas na aplica
ção do Acordo entre a Organização das Na-

ções Unidas e a União Internacional de Teleco
municações; esses acordos provisórios devem 
ser submetidos à Conferência de Plenipoten
ciários seguinte, conforme as disposições do 
número 46; 

248. b) delibera sobre a aplicação de quais
quer decisões que tenham repercussões fi
nanceiras relativas às futuras conferências ou 
reniões, que tenham sido adotadas por Confe
rênicas Administrativas ou Assembléias Plená
rias dos Comités Consultivos Internacionais. 
Ein assim fazendo, o Conselho de -Adminis
tração levará em conta o disposto nq Artigo 
80; 

249. c) decide sobre a adoção de propo-
sições de mudanças estruturais nos órgãos 
permanentes da União, que lhe são subme
tidas pelo Secretário-Geral; 

250. d) eXamina e delibera sObre os planos 
plurianuais relativOs aos postos e ao pessoal 
da União; 

251. e) determina o efetivo e a classificação 
do pessoal da Secretaria Geral e das secre
tarias especializadas dos órgãos permanentes 
da União, considerando as diretrizes geraiS es
tabelecidas pela Conferência d,e Plenipoten
ciários e, levando em consideração o número 
104, aprova uma lista de postos das categorias 
profissional e superior que, tendo em vista os 
constantes progressos alcançados nas técni
ças e na operação das telecomunicações, se
rão preenchidos por titulares de contratos de 
duração determinada, com' possibilidade de 
prorrogação, a fim de admitir os especialistas 
mais competentes, cujas candidaturas sejam 
apresentadas por int_ermédio dos Membros da 
União; essa lista será proposta pelo Secretá
ria:-Geral, em consulta com o Comitê de Coor
denação, e submetida regularmente a uma 
revisão; 

-252. I) estabelece todos os regulamentos 
que ju1gar necessários às atividades adminis~ 
trativas e fmanceiras da União, bem como os 
regulamentos administrativos destinados a le
var em conta a prática corrente da Organi
zação das Nações Unidas e dos_ organismos 
especializados que aplicam o sistema comum 
de pagamentos, indenizações e pensões; 

_253.g) çontfola o fUncionamento adminis
trativo da União e delibera sobre medidas ade~ 
quadas à racionalização efiCaz desse funcio
namento; 

254. h} examina e delibera sobre o orça
mento anual da União e _o orçamento provi
sório para o ano seguinte, levando em consi
deração os limites fiXados para as despesas 
pela Conferência de Plenipotenciários, reali
zando a maior -economia possível, porém 
cônscio da obrigação que tem perante,. a União 
de obter resultados_satisfatórios o mais breve 
possível, por intermédio das conferências e 
dos programas de trabalho dos órgãos perma
nentes; em assim agindo, o Conselho leva em 
con~ a~ opiniões do Comitê de Coordenaçáo 
no que se refere aos planos de trabalho ·men
cionados no número 302, transmitidas pelo 
Sectetário.:.Gefàl, e os resultados de todas as 
análises de custos mencionadas nos números 

~ 301 e 304; 

/ 
' 
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255. íl toma todas as providências neces
sárias para a verificação anual das c:ontas da 
União _estabelecidas pelo Secretário-Geral e 
as aprova, se for o caso, para submetê-las 
à Conferências de Pl_enlpotenciários seguinte; 

256.j)ãjusta, se necessários:_ 
257. 1 -as escalas de salário-base do pes

s_oal das categorias profissional e superior, 
com exceção dos salários de postos preen
chidos através de eleição, a fim de adaptá-las 
às esc.alas de salárlo_~f;lase fvmdas pelas Na
ções Unidas para as categorias corresponden
tes do sistema comum; 

258. 2-- as escalas de _salário-base do pes
soal ligado à categoria de serviços gera_is, a 
fim de adaptá-las aos salários idotados pelas 
Nações Unidas e organismos especializados 
na sede da União; 

259. 3 - o ajuste de posto_s das categorias 
profissional e superior, inc::lusive os postos 
preenchidos através de eleição, con(orme as 
decisões das Nações Unidas aplicáveis à sede 
da União; 

260. 4-as indenizCições destinadas a todo. 
o pessoal da União, em harmonia com todas 
as modificações adotad!'Js no sistema comurn 
das Nações Unidas; - - · 

261. 5- ·as: COhtribuições da União e do 
pessoal para a CalXã Comum de Perisõ-es do 
pessoaJ das Nações Unidcis, conforme as deci
sões do Comitê M.isto .des~ CaiXa; 

262~....:6 .....:. ajUdas de custo prestadas aos 
beneficiários da Caixa de Seguros do Pessoal 
da União, segundo a prática· adotada pelas 
Nações Unidas; 

263. k) adota as medidas necessárias para 
a convocação de ConJei'ênc:ias de Plenipoten
ciários e Conférê.ncias ~dministrativas 4a_ 
União, em conformidade com os Artif!os !?3 
e 54; 

264. 1) submete à Conferência de Plenipo
tenciários as opiniões que julgar úteis; 

265. in) -exairiina e CoOrdena os progrméias 
de trabaho e sua execuç_âo, bem como as 
disposições relativas aos trabalhos dos 6rgãos 
permanentes da Uniã_g_. inçlusive os calendá
rios das suas reuniões e adota, em particular, 
as medidas que julgar adequadas para reduzir 
o número e duração das conferências e reu
niões, bem como para a· diminuição das des
pesas previstas para tais ·conferências e reU-
niões; __ 

266. ri) fornece aâs órgãos permári.enteS 
da União, com a aprovação da maioria dos 
Membros da União, quando se tratar de Confe
rência Administrativa Mundial, ou da maioria 
dos Membros da União pertencentes à região 
interessada, quando se tratar de Conferência 
Administrativa Regional, as diretrizes adequa
das referentes à sua assi~ência técnica e ou
tras, à preparação e organização das confe
rências administrativas; 

267. o) procede à d_e,s_tgnação de um titular 
ao cargo, que tenha se tornado v""go de Secre
tário-Geral ou de Vice~e.cretário-Geral, sujeito 
às disposições do número 103, na situação 
descrita__no nú_rnero_ Q~ QU 70, durante qual
quer sessão ordinária, se a vacância o·correr 
no período de 90_ dias que precedem a sessão 
ou durante t.una sessão .convocada por seu 

Presidente, nos períodos previstos_no número 
69-oti 70; · . 

268. p) procede à designação de um titular 
ao cargo que se_ tenha tomado vago de Diretor 
de um Comitê Consultivo Internacional, na pri· 
me[ra sesSão ordinária realizada apóS a data 
em que ocor'reu a vacância. Um diretor assim 
nomeado permanece em suas funções até a 
data fiXada para a Conferência de Plenipoten
ciários seguinte,. co'nforme êstipulado no nú
mero 323, e pode ser eleito para o cargo du
rante esta Conferência de Plenipotenciários; 

269. q) procede ao preenchimento de vagas 
de membros da Junta Internacional de Regis
tro de Fre_qüênciás, conforme os procedimen
tos indicados no número 315; 

270. r) cumpre as demais funções previstas 
na Convenção e, no âmbito desta e dos Regu
lamentos Administrativos, todas as funções ti
das -como necessárias à boa administração 
da U.nião-ou de seus órgãos permanentes to
mados individualmente; 

271. s) adota as providências necessárias, 
após a aprovação da maioria dos Membros 
da União, para resolver, a título provisório, os 
casos não previstos na Convenção, nos Regu
lamentos AdministratiVos e seus Anexos, para 
a_solução dos quais não é possível aguardar 
a próxima conferência competente; 

272. t) _sob mete um' relatório das ativldades 
de todos os órgãos da Uriíão a partir da última 
Conferência de Plenipotenciários; 

273. u) envia aos Membros da União, o mais 
breve passivei após cada uma de_ suas ses
sões; relatórios sucintos de seus trabalhos, 
bem como todoS; os doc_umentos que julgar 
úteis; · · 
_ _2[4_.y)_toma as decis_ões necessárias para 
assegurar uma distribuição geográfica equita
tiva do pessoal da União e controla a sua exe-
cução. · · · 

ARTIG0 56 
Secretaria Gei-ãl 

275. 1. O Secretário-Geral: 
276. a/Coordeiia as atividades d"Os diferen

teS' órgãos permanentes dil União, seguindO 
as opiniões do Comitê de Coordenação con
forme o número 96, -a fim de ass.egurar uma 
ub1ização mais ~ficat e· ecónôrnica _possível 
do pessoal, dos fundos e dos demais recursos 
da União; 

- 277. b). org~_niza o trabã)P,o da _Secretaria 
Getal e nomeia o pessoal da SecretãfTa, ~n~ 
forme as normas· estabelecidas pela Confe
rê"nda de Plenipotcnc::iários e dos regulamen
tos do Conselho dé Administração; 

278. c) adota as medidas administrativas 
relativas à constituição de secretarias especia
lizadas dos órgãos permanentes e nomeia o 
pessoal dessas secretarias, com base na seie
ção e nas propostas do chefe de cada órgão 
permanente, ficando a decisão final sobre a 
nomeaçã01ou dispensa a cargo do Secretá
rio-Geral;_ 

279. d) leva ao conhecimento do Conselho 
de Administração todas ·as decisões tomadas 
pelas Nações Unidas e organismos especia
lizadO$, que afetam ~s condições de seiViço, 
indenkações e pensôe_s do sistema comum; 

2_80. e) garante a aplicação dos regulamenM 
tos admini~trátivos e- financeiros. aprovados 
pelo _Conselho d,e Administração; 

281. I) forne<!e pareceres jurídico~ a_o& ó.t
gãos da União; 

282. -g) supervisiona,· para fins de gerência 
administrativa, o pessoal da sede da União, 
a ftm de assegurar a melhor utilização possível 
desse pessoal, e a aplicação das condições 
de emprego do sistema comum. O pessoal 
designado para auxiliar diretamente os diretaM 
res dos Comitês COnsultivos Internacionais e 
da Junta Internacional de Registro de Fre
qüências trabalha s-ob as ordens diretas dos 
altos füncionários interessados, porém de 
conformidade com- às diretrizes administra
tivas gerais do Conselho de Administração e 
do Secretário~Geral; 

283. h) no_jnter~sse gera1 da União e _em 
consuJta ao Presidente da Junta Internacional 
de Registro de Freqüências. ou ao Diretor do 
Comitê ConsuJtivo em questão, transfere tem
porariamente funcionários a outras_ funções, 
em razão das flutuações dp trabalho na sede 
da União. O Secretário-Geral informará ao 
Conselho de Administração sobre essas trans
ferências temporárias e suas conseqUências_ 
financeiras; 

284. I) realiza o trabalho de secretaria que 
precede e que sucede às conferências da 
União; 

285.j) prepara reéomendações para a pri
meira reunião dos ch~fes .de_delegações men,
cionada no número 450, levando em conside
ração oS resultados de qualquer- consulta re~_ 
gional; 

2a6. k} assegura, se adequado em c_oope
ração com o governo anfitrião, a secretaria. 
das conferências da União e, em colaboração 
com o chefe do órgão permanente interes
sado, provê os serviços necessários à realiza
ção das reuniões de cada 6rgão permanente 
da União, recorrendo, na medida em que se 
fizer necessário, ao pessoal da União, confor
me o número 283. O Secretário-Geralt me- -
diante !?Ol_ic~tação e C9m base em coritiatci, 
pode ainda provei a secretaria de qualquer 
ot~tra re\.!ni~o relativ~ a tele.comunicações; 

287. 1) atualiza as listas oficiais estabelecidas 
conforme: as informações prestadas para ess'e 
fim pelos órgãos permanentes da Unão ou 
pelas administrações, com exceção dos regis
tras básicos e de outros documentos indisPen
sáveis que tenham relação com as fUiiÇõis
da Junta [nternacionill de R~gistro de Fre~ 
qüências; 

288. m) publica os principais relatórios dos 
órgãos permanentes d~ União, bem como ·as 
recomendações e instruções de ·operação de
<::orrentes dessas recomendações, & serem uti~ 
lizadas nos serviços internacionais· de telec:Q.;
municações; _ _ - - · 

289. n) publica os acordos internado-
nais e regionais relativos a telecomunica&:ões 
que lhe são comunicados pelas partes e atüa~ .. 
liza Os documentos relativos.a ess-es acordos; 

290. .o) PUblica as normas técni_Càs da 
Junta lntemadonal de Regfstro de_ Freqüên
c:ias, bem como- qualquer outra informação 
referente à consignaÇ,ão e ~tilização· de freM 
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qüências e de posições de satélites n~ órbita 
dos satélites geoestacionários, preparadas pe
la Junta no exercício de suas funções; 

291. p)prepara, publica e atua1iza, com a 
cooperação, quando n~cessárlo, dos demais 
órgãos permanentes da União: 

292: -1 -a documJntação relativa à com-
posição e a estrutura da União; _ 

293. 2 .....-as estatísticas gerais e os docu
mentos oficiais de serviç:o da União prescritos 
nos Regulamentos Administrativos; _ 

294. 3--- qualquer outro documento cuja 
criação é prescrita pelas conferências e pelo 
Cõnselho de Administraçao; -

295. q) reúne e publica, sob forma -ade
quada, as informações. nacionais e interna
cionãis referentes às telecomunicações no 
mundo inteiro; 

296. r) reúne e publica, em colaboração 
com os demais órgãos permanentes da União, 
as informações de caráter técnico ou adminis
trativo que possam ser particularmente úteis 
aos países em desenvolvimento, a fim de aju
dá-los a. aperfeiçoar suas redes de telecomuni
cações. Esses países terão sua atenção des
pertada igualmente para!as possibilidades ofe
recidas pelos programas internacionais sob 
os auspícios das Nações Unidas; 

297. s) reúne e publica todas as infor
mações que possam ser úteis aOS Membros, 
referentes ao desenvolvimento de métodos 
técnicos destinados a obter o melhor rendi
mento dos serviços de telecomunicações e, 
em especial, o melhor emprego possível das 
freqüências radioelétricas com vistas a dimi-
nuir as interferências; · 

298. t) publica periodicamente,. com o 
auxílio de informações coletadas ou colocadas 
à sua disposição, inclusive aquelas que possa 
obter junto a outras organizações internado
nais, um boletim de informações e documen
tações gerais concernentes às telecomunica
ções; 

299. u) -Joo determina, em consulta 
com o Diretor do Comitê Consultivo lntema
cfonal interessado ou, confonne o caso, com 
o Presidente da Junta fntemacional de Regis
tro de Fteqüências, a forina e 8 lipresentaçao· 
de todas as publicações da União, levando 
em conta a sua natureza e conteúdo, bem 
como o modo de publicação mais adequado 
e econômtco; 

300. v) adota as medidas necessárias 
para que os documentos publicados sejam 
distribuídos em tempo oportuno; 

301. wr após consulta ao Comitê de 
Coordenação e após fazer todas as-economias 
possíveis, prepara e submete ao Conselho de 
Administração uin projeto de _orçamento 
anual e um orçamento provisório para o ano 
seguinte, abrangendo as despesas da União_ 
dentro dos limites fixados pela Cónferênda 
de Plenipotenciários e compreendendo duas 
versões. Uma vesão correSpondendO a um 
crescimento z-ero para a unidade de contri~ 
buição e a outra a um crescimento inferior. 
ou igual a qualquer ümite fDCado pelo Protocolo 
Adicional ~ após eventual extração da conta 
de provisão. O projeto de orçamento e. o anexo 
contendo uma análise de custos, após aprova-

ção do Conselho, são encaminhados, a títUlo 
de informação, a todos os Membros-da União; 

302. x) ,_á/00 após consulti! ao Cdrriit& 
de CoordenaÇão e consklerando seu parecer, 
prepara e submete ao Conselho de Adminis
tração planos de trabalho futuros referentes 
às principais atividades a serem exercidas na 
sede da Gnião, seguindo as diretrizes do Co.ri
selho de AdFTJJh/stração; 

303. yf --prepara e submete ao Conselho 
de Administração planos plurianuais de reclas
sificação de cargos, de contratação e de su-
pressão de empregos; . 

304:--.z; considerando a opinião de Co
mitê de Coordenação,_ prepara e submete ao 
COnselho de Administração as análises de 
custOS das principais atividades exercidas na 
sect_e da União durante o ano anterior à sessão, 
levando em conta, sobretudo,,os efeitos de 
racionalização obtidos; _ 

305._ aa) com o aUxílio do Comitê de 
Coordenação, prepara um relatório de gestão 
financeira que submeterá anualmente ao Con
selho de Adminlstração, e utna conta recapitu
lativa imediatamente antes de cada Conferên
cia de Plenipotenciários; estes documentos, 
após verificação e aprovação do Conselho de 
Administração, são encaminhados aos Mem
bros e submetidos à Conferência de Plenipo
tenciários_seguinte, para fins de exame e apro-
vação definitiva; _ 

306. aóF- corri O auxílio do Comitê de 
Coordenação, prepara uni relatório anual so
bre a atividade da União, a ser transmitido, 
após aprovação do Conselho de Administra-
ção, â. todos-Os Membros; ---

307. ãc) asSegura todas as demais fun
ções de secretaria da União; 

308. ad) realiza todas as demais funções 
que lhe são confiadas pelo Conselho de Admi-
nistração; --

309. 2. O_ Secret.ário-gerãi ou o Vice~Se
cretárlo oerarcreveaSststir, em caráter consul
tivo, às Coil.ferências de Plenipotenciários e 
às conferências administrativas da União, bem 
como às a-ssembléias ·plenárias- dos Comitês 
Consultivos lnternacionaJs; sua participação 
nás-sesSões_ do Conselho de Administração 
é regida pelas dispogjções dos números ~41 
e 242; o Secretário-Gera] ou Seu representante 
pode participar, em caráter consultivo, de to
das as demais reuniões da União. 

ARTIG0 57 
Junta lnteinacional de Registro 

de Fre(jüêf!clas 

310. 1.{1) Os membros da Junta lnterna
cio_nal de Registro de Freqüências clivem estar 
pl~namente qualificados por sua competência 
técnica no campo das radiocomunicações, e 
possuir experiência prática em matéria de con
gjgnaç:ão. e. utilização de freqüências. 

311. (2rAiém disso, para permitir uma 
melhor compreensão dos problemas trazidos 
à Junta em virtude do número 79, cada mem
bro deve _conhecer as condições geográficas, 
econômicas e demográficas de uma determi-
nada região do globo-. _ _ _ ~ 

312 .. 2. (1) O procedimento da eleição é 
estabelecido pela Conferência de Plenipoten-

ciários da maneira especificada no número 
73.-

313. (2) A cada eleição, qualquer membro 
da Junta em função pode sei' novamente pro
posto como candidato pelo país do qual é 
naciona1. ___ _ 

314. (3) ~membros da Junta assumem 
suas funções na data fixada peJa Conferência 
de Plenipotenciários que os elegeu. Perma· 
necem normalmente no cargo até a data ftxa
da pela conferência que eleger seus suces
sores. 

315. (4) Se, no intervalo entre duas Confe
rências de Plenipotenciários encarregadas de 
eleger os membros da Junta, um de __ seus 
membros eleitos demitir-se, abandonar suas 
funções ou falecer, o Presidente da Junta soli
citará ao Secretário-Geral que convoque os 
Membros da União que fazem parte da região 
interessada a apresentar candidatos à eleição 
de um substituto durante a sessão anual do 
COnselho de Administração seguinte. Entre
tanto, se· a vacância oco!Tér mais de noventa 
dias antes da sessão anual do ConSelho de 
Administração ou depois da sessão anual do 
Conselho de Administração que procede a 
próxima Conferência de Plenipotenciários, o 
país do qua1 era nacional o membro de _que 
se trata designará, quanto antes possível e 
dentro de um prazo de noventa dias, um subs
tituto que deverá s_er, também, nacional desse 
país, que permanecerá nas funções até que 
tbme posse o novo membro eleito pelo Conse
lho de Administração ou até-que tomem poSse 
os novos membros da Junta eleitos pela próxi
ma Conferência de Plenipotenciários, confor
me o caso. Em ambos os casos, as despesas 
decorrentes da viagem do membro substitUto 
correrão por conta da sua Administração. O 
substituto poderá ser candidato à eleição pêlo 
ÇonseJho de Administração ou pela Confe
rência de Plenipotenciários, segundo o ·caso. 

316. 3.(1)0smétodosdetrabalhodaJun
ta acham-se definidos no Regulamento deRa
dio.comunicações. 

_317. (2) Os membros da Junta elegem 
d_entre eles um Presidente ~ um Vice-Presi
dente, cujas funções terão uma duração de 
um período de um ano. Em seguida, o Vice
Pregjdente sucederá a cada ano ao Presidente 
e um novo Vice-Presidente será eleito. 

· 316. (3)' A Junta deverá dispor de uma 
secretaria especializada. 

319. 4. Nenhum membro da Junta po
derá, no exercício de suas funções, solicitar 
01.1 receber instruções de qualquer governo, 
riem de qualquer membro de um governo, 
de qualquer organizaão ou pessoa pública ou 
privada. Além disso, cada Membro deverá res
peitar o caráter internacional da.)unta e das 
funções de seus membros, não devendo sob 
qua1qur hipótese procurar influenciar um des~ 
ses membros no exercido de suas funções. 

ARTIG0 58 
Comités CõhSiútivos Internacionais 

320. 1. O funcionamento de cada Co
rilifê Consultivo Intemaclonal é assim asse
gurado: 
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321. a) pela Assembléia Plenária, que se 
reunirá de preferência a cada quatro anos. 
Quando uma conferência administrativa mun~ 
dia! correspondente for convocada, _a reunião 
da Assembléia Plenário será realizada, se pas
sive~ pelo menos oito meses antes _dessa con· 
ferênda; 

322. b) por comissões de estudos cons_~ _ 
tii.uídas pela Assembléia Plenário para tratar 
das questões a examinar; 

323. i:)_ por um Diretor eleito pela Confe
rência de Plenipotenciários, para o período en
tre duas Conferências de Plenipotenciários. 
Este será reelegfvel na Conferência de Plenipo
tenciários seguinte. Se o posto tornar-se ines
peradamente WJQO, o Cons-elho de Açlminis- _ 
tração, durante sua sessão an1,.1al ~guinte, de
signará o novo Diretor conforme a_s dispo· 
sições do número 26a : 

324. d) por uma Secretaria espedaliza
da que _assessora o Diretor; 

325. e) por laboratórios ou i_nstalaçõe$ 
técnicas criadas pela União. ~ --

3264 2.( 1) As questões estudadas por cada 
Comitê Consultivo illternacional. sobre as 
quais deve em[tir re_coin~ndações, são aquelas 
apresentadas pela Conferência de Plenlpoten
dárlos, por uma COnferência Administrativa, 
pelo Conselho de Administração, pelo outro 
Comitê Consultivo~ou -pela Junta lnternacfonal 
de registro de Freqüêndas. A estas. questões 
serão acrescentadas as que a própna Assem
bléia Plenário do Comitê Consultivo interes
sado decidir manter, ou, no intervalo entre 
suas Assembléias Plenários, às que tiverem 
sua inscrição sol.ic:itada ou aprovada por cor
respondência por pelo menos vinte Membros 
da União. - -

327. (2) Mediante solicitação dos países 
interessados, cada Comitê Consultivo Interna
cional poderá igualmente rea~izar est~;~dos ~ 
prestar assessoria sobre questoes relativas às 
telecomunicações na..dcmais desses países. O 
estudo de tais questões deverá ser efetuado 
segundo as disposições do número 326; 
quando estes_ estudos implicarem na compa
ração entre várias soluções técnicas possíveis, 
os fatores económicos poderão prevale_cer. 

ARTIG0 59 
Comité de Coõidenaçao 

328. 1.( 1) O Comitê de Coordenação 
assiste e assessora o S_e_çretário- G~ra1 em to
das as questões mençiqnadas no número 9~; 
prestará ajuda ao Secretário-Geral no cumpn
mento das tarefas a este designadas em virtu
de dos números 276, 298, 303, 302, 305 _e 
306_ ~ ~ 

329. (2) O Comltê_ está encarregado -de 
assegurar a coordenação co~ todas as org~
nizações internacion-ais menctonadas nos Arti
go 39 e 40, no que se tefere à ~~presentação 
dos órgãos permanentes da Umao nas confe-
rências dessas organizações. -

330. (3) O Comitê examina os resultados 
das atividades da União no domínio da coope
ração técnica e apreserlta recomendações ao 
Conselho de administração por intermédjo do 
Secretário-GeraL 

331, i. -b COmitê deve esfOrÇa-r~ se para 
que suas conclusões sejam adotadas por una
nim(dade. Caso não seja apoiado pela maioria 
do Coinitê, o Presidente, em circunstânciãs 
excepcionais, poderá tomar decisões sob sua 
própria responsabílidãde,-se julgar que a sol uM 
çâo das questões em pauta é urgente e não 
pode aguardar a próxima sessão do Conselho 
de Administração~ Nestas círcunstâncias, de
verá informar prontamente e por escrito aos 
Membros do Conselho de Administração acer
ca destas questões, indicando os motivos que 
o levaram a tornar tais decisões e comuni
cando Os pãréCéi"eS, apresentados por escrito, 
pelos denlais membros do Comitê. s~- em 
tais caSOS as questões não forem urgentes 
mas, por outro lado, forem importantes, _d~ve
rão ser submetidas ao exame do Conselho 
de Administração em sua próxima sessão. 

332. 3. O Comitê feúne-s_e por cOnvo
cação de seu Presidente, pelo menos uma 
vez por mês; poderá igualmente reunir-se, em 
caso de necessidade, por solicitação de dois 
de seus membros. 

333. 4. Um refatório sobre os trabalhos 
do_ C omiti de CoordenaçãO é elaborado e_ 
transmitido, mediante solicitação, aos Mem~ 
bras do conselho de Administração. 

CAPÍTULO IX 
Disposiçóes Gerais Referentes _ 

às Conferêndas 

ARTIG060 
C~vfte e Admissão _às. Conferências de 

PlenipotenciáríOS quanâo hOuver 
um a-ovemo Anfitrião 

334. 1. O governo anfitrião, de acordo 
com o Cofiselho de Administr_aç~o, f!Xa a data 
definitiva e o local exato da Conferência. 

335. 2.(1) Um ano antes dessa data, o go
verno anfitrião enviará um convite ao governo 
de cada país Membro da União. 

336. (2) Estes convites podem ser endere· 
çados seja diretamente, seja por intermédio 
do Sectetá:tlo-Geral, seja ainda por intermédio 
de um outro governo. 

337. 3. O Secretário-Geral enviará um 
cOnvite às Nações Unidas, conform~ as dispo
sições dO Artigo 39 e, Por sua solicltação, aos 
organismos regionais de telecomunicações 
citados no Artigo 32. 

338. 4. O Governo anfitrião, de acordo 
com o Conselho de Administração ou por pro
posta deste, poderá convi.d<lr _os organismos 
especializados das Nações Unidas, bem como 
a' Agência Internacional de Energia Atômica, 
a enviarem observadores para participar da 
conferência em caráter consultivo, com base 
em reciprocidade. 

33R ~ 5 _(1) As respostas dos membros 
deverão chegar ao governo anfitrião no máxi
mo um mês antes da abertura da conferência; 
deverãO, na medida_ do possível, conter todas 
~as indicações sobre_ a composição da dele
~ gaçáo. 

340. (2) J:.stas respostaS poaerao ser en
viadas ao gbvem~ anfitrião Seja diretamente, 

seja por intermédio do Secretário -oerai. seja 
ainda por intermédio de um oub."o_ governo. 

341. 6. Todos os órgãos permanentes âa 
União são representados_ na conferência em 
caráter consultivo. _ _ _ 

342. 7. São admitidos nas Conferências
de Plenipotenciários: 

343. a) as aelegações, conforme se 
acham definidas no Anexo 2; 

344. b) os observadores elas t:'{ações 
Unidas; 

345. c) os observadores das organiza
ções regionais de telecomunicações, confor~ 
me_o número 337; _____ _ 

346. d) os observadores dos organis
mos especializados e da Agência Internacional 
de Energia Atómica, conforme o nl!-rnero 338. 

ARTIGO 61 ~ 

Convite e Admissão às Confei-ênclaS 
AdministrativaS quando houver 

Um Govemo Anfitri/io 

347. 1. (1) As disposições dos números 
334 a 340 são aplicáveis às Conferências Ad
ministrativas. 

34a(2) Os Membros da. Gnião podem co4 

municar o convite que lhes foi endereçado 
às operadoras privadas reconhecidas por eles. 

349. 2. ( 1) O governo anfitrião, de acordo 
com o Conselho de Administração ou segun
do proposta deste último, poderá enviar uma 
notificação- às organizações internacionais in
teressadas em enviar observadores para parti
cipar da Conferência em caráter consultivo. 

350. (2) As organizações internacionais inte
ressadas encamiharão ao governo_ anfitrião 
um pedido de" admissão no prazo de dois me~ 
ses a partir da data de notificação. 

351. (3) O governo anfitrião reunirá os 
pedidos e a decisão de admissão será tomada 
pela própria conferência. 

352. .3. Serão admitidos nas conferênciqs 
administrativas. 

_ 353. aO aS delegações; conforme se 
acham definidas no Anexo 2; 

354. bO os observadores das Nações_ 
Unidas; 

355. c) os observadores das organ!za
ções regtonai::_; de telecomunicações citadas 
no Artigo 32;' 
· 356. d) os observadores dos organis
mos_ especializados e da Agência Internacional 
de Energia Atômica, conforme o número 338. 

357. e) os observadores das orgailiza
ções internacionais admitidas conforme as 
disposições dos números 349 a 35_1; 

358. !)_ os representantes das empresas 
privadas de operação reconhecidas, devida
mente autorizadas pelo Membro ao qual per
tence; 

359. g) os órgãos permanentes da 
União, em caráter consultivo, quando a confe
rência tratar de assuntos ligados à sua compe~ 
tênda. Em caso de necessidade,_ a conferência 
poderá convidar um órgão que não tenha jul
gado necessário fcu::er-se -representar; 
- 360. h) os observadores dos MembfOS 
da União que participem, sem direito a voto,_ 
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na conferência administrativa regional de uma 
região que não seja aquela à qual pertençam 
os referidos Membros. 

ARTIG062 
Procedimento para a Convocação de 
Confeiênciãs Administrativas Mundiais 
por Solicitação de Membros dã Onião 

ou Mediante Proposta do 
Conselho de Administração 

361. 1. OsMembrosdaUniãoquedese
jarem que uma Conferência Administrativa 
Mundial seja convocada devem informar o Se
cretário Geral de sua intenção, indicando a 
ordem do dia, o local e a data propostas para 
a conferência. _ -

362. 2. O SecretáriO- Geral, ao receber 
solicitações semelhantes de pelo menos um 
quarto dos Membros, informará todos os 
Membros a esse respeito através dos meios 
de telecomunicação métis adequados, soltc:i
tando-lhes que indiquem, no prazo de seis 
semanas, se aceitam ou não a prbposição for
mulada 

363. 3. Se a maioria dos Membros, de
terminada segundo as disposições do número 
229, prohunciar-se em favor da proposta ccr 
mo um todo, ou seja, aceitar a ordem do dia, 
a data e o local da reunião propostos, o Secre
tário Geral informará a todos os Membros a 
essa respeito através dos meios de telecomu
nicação mais adequados. 

364. 4. (1) se·a proposta aceita consistir 
em reunião da conferência fora da sede da 
União, o Secretário Géral deverá perguntar ao 
governo 'do país intereSsado se aceita tornar
se o gOVerno anfitriã6. 

365. -(2} Em caso' atilmaÚvo,· o _Secretário 
Geral, de acordo com esse govemo,·ãdotará 
as medidas necessárias para a reunião da con
ferênda. . . . ,_ _ . -'--

366. (3) Em caso negativo, o Secretário 
Geràl-conVidará Os Membros que solicitaram 
a convOcação da conferê"nda para formula
rem· novas propostas quanto ao local da reu
nião. 

367. s: Quarldo a proposta aceita con
sistir em reunião da conferência na sede da 
União, serão aplicadas as disposições do Arti
go64. 

368. 6: (1) Se- a totalidade d8 proposta 
(ordem do dia, local e data) não for Glceita 
pela maioria dos Membros, determinade! ~e
gundo as disposições do número 229, o se.._ 
cretário Geral comunicará as respostas recebi
das aos Membros da União, convidando-os 
a se pronunciarem de forma definitiva, no pra
zo de sels semanas, sobre o ou os pontOs 
de controvérsia. __ 

369. (2) Estes pontOs serão considerados 
adotados quando forem aprovados pela maio
ria dos Membros, determinada segundo as 
disposições do número 229. 

370. 7. O procedimento acima indicado 
aplica-se igualmente quando a proposta de 
convocação de uma Conferência Administra~ 
tiva Mundial for apresentada pelo conselho de 
Administração. · 

ARllQ063 
Procedimento plllfl• Convocaçâo de 

Conferências Adminilrtlat.rvas Regionais 
por Solicitação tk .Membros da União 

ou Mediante Proposta do 
Conselho de Administração 

371. Em caso de Conferências Adminis
trativas Regionais, o procedimento descrito no 
Artigo 62 aplica-se apenas aos Membros da 
região interessada. Se a convocaÇão for feita 
por iniciativa dos Membros da região, bastará 
que o SeCretário Gerêll receba solicitações 
concordantes provenientes de um quarto dos 
Membros dessa região. 

ARTIG0 54 
Disposições Relativas a Conferências cjue se 

reúnem sem um Oovemo Anlitríão 

372. _ QUando uma conferência deva ser 
reali4ada sem um governo .anfitrião, as dispo
sições dos Artigos 60 e 61 serã,o aplicadas. 
O Secretário Gimll, após entendimento com 
o· Góvéinó- da ConfederaÇão- Soiça, adotará 
as medidas necessárias para convocar e orga
nizar a conferência na sede da'Unlão_. 

ARTIGO 65 
DisposfçÕés--comunS a_ todas-as 

Conferênc.iSs Mudança de data ou 
local de uma Co_nfetthda 

373. L _ As disposições dos Artigos 62 e 
63 aplicam-se, por analogia, quando houver 
uma propOsta de Membros da- Uliião ou do 
CoriseJho de Administração no sentido de mo
dificar a data e o local de uma conferência, 
ou utn dos dois apenas. Entretanto, tais mu
doWl_ç_as_ somente poderão ser realiZadas se a 
maioria dos Membros interessados. determi
nada segundo a~ ~isP.O!iiS:c?t::S_ do número 229, 
pronunciar-se favoravelmente. 

_ ~~4. __ ~4_.,~TQdo Membro que proponha a 
mudança de data ou local de uma conferência 
deverá obter o apoio do número exigido de 
outros Membros. -

375. 3. Surgido o caso, o Secretário Ge
ral ind!cará, pela comunicaçáo citadª no nú
mero_ 362. as·próVãVéiS cOnSeqüências fman
ceiras resultantes dà 
mudança de local ou de data, por exemplo, 
quando já se tenham efetuadas despesas na 
preparaçáo de retmiãã dá conferência no local 
anteriormente previsto. 

ARTJG066 

PrazoS e Modalidades de Apresentação de Pro
postas e Relatórios às Conferéncias 

376. 1. Imediatamente após o envio dos 
convites, o Secretário Geral solicitará aos 
Membros que lhe remetam, em um prazo de 
quatro meses, suas propostas para os traba
lhos da conferência. 

377. 2. _Todas as propostas cuja adoção 
envolva a reVisão do texto da Convenção ou 
dos Regulamentos Administrativos devem 
conter referêncfas dos números das partes do 
texto _que requerem a i'evisao. Os motivos da 
proposta devem ser indicados em cada caso, 
da forma mais concisa possível. 

3.78. 3. O Secret.ár'io geral transmitirá as 
propostas a todos os Membros, à medida em 
que as receber. _ _ _ _ -

379. 4. O Secretário dera! reúne e coere 
dena as propostàs e relatórios recebidos das 
administrações, do Conselho de Adminísfr<i
çáo, das ASSerilbléíaS Plenárias dos Comitês 
Consultivos lntemac.iona!s e das reunjóes pre
paratórias das conferências, segundo o caso, 
e as encaminhará aos Membros, pelo menos 
quatro meses antes da data de abertura da 
conferência. Os funcionários eleitos da União 
não estão habilitados a paresentarem propos~ 
tas. 

ARTJG067 
'''115 Credencíãis das Delegações para as 
Conferências 

3.80. 1. A de_legação enviada a uma con
ferência por um Membro da União deve estar 
devidamente credenciada, conforme as dispo
sições dos números381 a387. 

381. 2. (J) As d_elegaçõês às conferências" 
de Plenipotenciários são credenciadas por ins
trumentos assinados pelo Chefe de estado, 
pelo Chefe de _Qovemo ou ainda pelo Ministro 
de Relações Exteriçr~s. , . 

382. (~) As. deJegações às .Cãnferênéias 
Administrativas são credenciadas por iristru-
mentos assinados pelo Chefe de ~ado, pelo 
Chefe de GovemÇ>,_ pelo Ministro de Relações 
Exteriores ou ãinda pelo Ministro competente 
para questões tra~das dur{Ulte a conferência. 

383. (3) Dependendo de.confirmação por 
parte de uma das a~rjdades citadas no nú
mero 381 ou 38.2 e recebida antes da assína
tura das Atas Finais, uma delegação poderá 
ser provisoriamente acreditada pelo chefe da 
missão diplomátiça de"seu país junto ao gover
no do país onde se realiza a cçrif~rênc.ia ou, 
se este .for a Sede' da União, pelo Chefe da 
delegação petnianente de seu país junto ao 
Escritório das NaÇões Unida$ em Genebra. 

384. 3. As credenciais serão aceitas se . 
estiverem aSsinadas por uma das.a.utortdades 
citadas nos númerOs 381 a 383 e se corres
ponderem a um dos s_eguint~s çrMiios: 

385. - conferir plenos poderes à delega-
ção; .. _ 

386.- autorizàr a delegação a representar 
seu governo sem qualquer restriçã9: 

387. - conceder à delegação ou a alguns 
de seus membros o direito de assinar as Atas 
Fmais. ·. . . . . . _ .. 

388. 4. (1) A_ delegação_ cujos poderes 
são considerados em ordem pela Sessão Ple
nária estará habilitada a exercer o direito de 
voto do Membro- interessado e a assinar as 
AtasFmais. 

389. (2) A delegação cujos poderes não 
forem considerados em ordem pela SesSão 
Plenária não estará habilitada a exercer o direi
to de voto, nem -a assinar as Ata Fmais até 
que a sua situação seja regulal'i."Zada. 

390. 5. As credenciais devem ser depo
sitadas junto à secretaria da conferência o 
mais breve possível. Uma comissão especial 
como a que se acha descrita no número 471 
está encarregada de verificá-las e de apresen
tar perante a Sessão Plenária um relatório com 
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suas conclusões no prazo fixado pela Sessão. 
Na dependência da decisão da Sessão Plená
ria sobre a validade de suas credenciais, a 
delegação de um Membro da União e_stará 
habilitada a participar dos trabalhos e a exercer 
o direito de voto do referido_Membro. 

391. 6. Em regra· getãl, os Membros da 
União devem procurar envjªr àsco_riferências 
da União suas próprias delegações. Entretan
to, se por motivos excepcionais um Membro 
não puder enviar sua própria delegação, pode
rá conceder à_ delegação de um outro membro 
o poder de votar e de assinar em seu nome. 
ESsa transferêricia~de pOderes deverá ser obje
to de um instrumento _as~inado por uma das 
autoridades citadas no número 381 ou 382.· 

392. 7. Uma delegação- com direito de 
voto pode outorgar mandato a uma outra dele
gação com direito de voto para exercer seu 
direito de voto durante uma pu mais sessões 
às quais não possa _estar presente. Neste caso, 
deverá informar o Presidente da Conferência 
em tempo hábil e por escrito. 

393. 8.. Uma delegas:-ão não pode exer
cer mais de um voto por procuração. 

394 .. ·g __ .As.credenciais e procurações en
dereçadas por telegrama não são aceitas. En
tretanto, sã,o ;:,ceitas _as respostas telegráficas 
às solicitações de es_claredmento do Presiden
te ou da Secretaria da Confé_rência relativas 
a credenciais. 

CAPíTULO X __ 
Disposições gel-ais· Relatlv~S iJOs: Comitês ._ . 

Cohstill:fvos fn_t(f_tfurcjqn!J(s 

ARTIGO .6ll. ~ 
Condiçãfts de Pf!rtic/paçáo 

395, _ 1. Os membros dos Comitês Con
sultivos Internacionais mencionados nos. 
núemros 87 e 88 podem participar de toda_s_ 
as atividades do Comitê ConSultivo intere$--. 
sado, -

396. 2._{1) Toda soik_iti~;Ção-de participa
ção nos trabalhos de um Córilitê COnSultiVo. 
proveniente de t;Jma empresa privada de ope
ração reconh~cida deve ser aprovada pelo. 
Membro que a reconhece. O pedido é encami~ 
nhado por esse Membro ao Setr_etárlo getal,_ 
que o levará ao ConheCimento de todos os 
Membros e do Diretor desse Comitê. O Diretor 
do Comitê Consultivo comunicará a essa õpe
radora a decisão que tenha sido tomada com 
~elação a sua solicitação. 

397. (2) Uma empresa privada de opera
ção reconhecida não pode intervir em nome 
do Membro que a reconhece, a menos que 
esta, em cada caso particular, informe ao Co~ 
maê Consultivo interessado ter con_cedido tal 
autorização. 

398. 3. (1) As organizações internacionais 
e as organizações regionais de telecomuni
cações, mencionadas no Artigo 32, que coar: 
denam seus trabalhos com a União, e que 
possuem atividades afins, podem ser admi
tidas para participarem, em caráter consultivo, 
nos trabalhos dos Comitês Consultivos. 

399. (2) A primeira solicitação de partici
pação nos trabalhos de um Comitê Cons_ultivo;· 
proveniente de uma organização internacional 

ou de uma organização regiOnal de telecomu
nicações mencionada no Artigo 32, deve ser 
enc;~minhada ao Secretário Geral, que a trans
mitirá através dos meios de telecomunicações 
mais aâequados a tOdos os Membros, e os 
convidará a pronundar-se sobre a aceitação 
desse pedido; considerar-se-á aceita a so\icita
ç;i\o-se a maioria das _respostas dos Membros 
recebidas no prazO tk um mês for favorável. 
O Secre_tário Geral leyará 9 resultado dessa 
consulta_ ao conhecimento -ele tOdos -q:s Mem7 

bras e d.os meJI).bros do Com_itê.. de Coorde-
nação. __ _ 

400. 4: (1) Os Organismos· cient.ilicos ou 
industriais que se· deârcam ao-estudo de pro· 
:werpas de telecornunicaçôes ou ao estudO 
ou fabricaÇão de material ctestinado aos servi
ços_ d~ telecomu.nicações, p·odem ser admi
tido~ parã participarem, em caráter consUltivo, 
nas reuniões das comissões de estudos dos 
Comitês CoriSUitivos, sUjeito à _apróVaçã'! das 
adrnlnistra_ções dos países interessados. 

401: (2) iOda solicitação· de admissão 
nas reun!Oes das c6missões de estudo de um 
Comitê Cohsultivo proveniente de um orga
nismo científiCo- óú industrial deve ser apro
vada pela administração do País interesSado. 
A solicitação é encamilihã~a por essa admi
nistração ao Secretário Gei"al, que a transmitirá 
a todos os Membros e ao Diretor desse Comi
tê. C Dii-etor do Comitê. O Diretor do Comitê 
Consultivo_ informará ao org~riismo. d~müfico 
ou ind_ustrial a_ decisã9 que te~ha sido tomada 
com rel<;3ç~o à sua, solicitação.- _ ~ _ ' - - · 

402. -5~ T'Orla empresa PrMida de Õpera
ç_ào reconh!;!C(da, toda organização intemacio
nafOu organização regional de telecomuni
caÇõeS:Ciu todo organisrrio científico OiJ m·dus
trial adrnit1do a participar nos trabalhos_ de~_um 
-comité Consultivo, terá o direito de denunciar 
essá. :PãiticiPação" atraveS de nOtificaÇão envra
~-a ~o s~~târlo geral. Esta denúncia: terá efei
to ãO término __ dê- uin Períodõ_de U{T(aho 'c.on
tarloa-paftir do diã do reC:ebiinento âa hótif:i:é.~ 
ção pelo Secretário Geral. · · 

.. . - ARTIG069 
Atribuições da Assembléi.a.Plen?rja, . 

403. Assernt>léi;:t Plenária: 
404.a) examina os relatórios das comis

-sões-de estudosJ~ aprova, modifica QU rejeita 
os projetos de recomendações constantes 
desses relatórios.; 

405. b) examina "as questões existentes, 
a fim de definir a cohtinuaÇão Oú não de seús 
estudos, e eStabelece uma lista de novas ques~ 
tões- a serem estudadas conforme as -dispo~ 
sições do número 326. Durante a· redãçâõ do 
te_xto _de novas questõ_es, é cç.nv~nic~mte_ S~Ja 
assegurado ·que, em princípio, seu estudo de
VÇl ser concluído dentro de um períodO equiva
lente ao dobro do intervalo entre duas Assem-
bléias Plenárias; -·; · 

406: c) aprova o progr-ama de trabalho 
decorrente das disposições do ·número 405 
e fiXa a ordem das questões a serem estudadas 
segundo sua importâricia; Prioridade e ufgên
cia, considerando a necessidade d~ manter 
em bases mínimas as_exigêricias quarito aos 
recursos da União; 

407. · - d} decide, levando em considera
ção o programa de trabalho.aprovádo em cori
formidade com o núrite-ro 406, se aS -cOiilis
sões de estudos existentes devem ser man
tidas ou disSolvidas ou s'e novas comiSsões 
de estudos deven1 -ser cri~dai; -

408. e) atribui às comissões dé estUdos 
ãs questões a serem estudadas; 

-409. Q eXamina e ·aprova o relatório do 
Diretor sobre os trabalhos do Comitê a partir 
da última reuniã"o' da Àssembléia Plenária; 

41 o. g) aprOva, se adequ-ado, para Ser 
Submetido ao ConSelho de Admirilstração, a 
e~rqatiy~ apresentada pelo Diretor nos ter
mos das disposições do "número 439.da? p_e
cessldades financeiras do Comitê até _a próxi
niá AsSêffibréia Plenária; 

411. h} ao adotar resolUções e deçis~~. 
a Ãssembléia Plenária deve considerar_ as r~ 
percussões financeiras previsíveis e f~i- -o 
P9~S~v~l para. eVItar a adoção._daquelas que 
possam ocasionar despesas_acima dosliJTlltes 
rriáXiinos dos créditos focados pela Col"!--ferên
cia de _Plenipotenciários; . . . . . . 

· 412. - i) ·eXani.ii1,à_os relatórios 4a,Cqrriis
sã0 MUridial_do Plano e tod,as as c;leniais_ ques
tões JUtg'adas necessárias segundó ~S ~spo
sições do Artigo 11 e .do presente Capítulo. 

ART!G070 
Reuniões da .Assembléia Plenária 

413. 1. A AS5embléia· Pleriârta ·rêún·e-se 
floJma.lmen'é em d~tã e local fiXados pela As-
sérnbJéi~ Plenári~ pr:_ec~detJte. ~ 

"414 .. 2. A data e local de uma ·reUnião da 
AsSembléi{'l Plef!âr\a, ou Ú.m dos rl9iS aPenas, 
podem_ser m_odifica_dos com a êlpróvaÇão da 
maiori;!! dos Membros da União qué tenham 
respondido a uffia solidtaç_"âQ .. (tO._Se"cietário 
Geral sobre sua_ opiiiiã6. _ - · - . 

· 415. 3. Em Cáda· uma de sua-s ·reuniões, 
~ ASseiJ1hléiâ.P1enàf_iã. ~e- ~m Com_itê Cons_ul~ 
ti.V9 ,é Qr~_idicJa_ pelo chefe da del§g21çãO do 
piijS ern que tem lUgar a reUnião ou.- quando 
a reunião Se realiza_ na s_ede da União~ por 
urna pessoa eleita- peJa Assembléia Plenária; 
q J?~sidente é aSsistido por \'ice-PreSidentes 
eleitos pela Assembléia Plenária. 

416~ 4. O Secretário Geral é encarregado 
de tomar, de acordo" com o Diretor do Comitê 
ConseC1,lltivo interessãdo, as medidas . .,_dmi
nistrativas e financeiras necessárias à re.aliza
çã.o das _reuniões ·da Assembléia Plen4ri.a e 
das comissões de estudos. -

ARTIG071 
Idiomas e Direito de Voto âas 

Assembléias PlenáriaS 

·-417. 1. (l) Os-idiomas utilizados nas As
sembléias Plenárias são aqueles previstos nos 
Artigos 16 e 78. 

418. (2) Os documentos preparatórios 
das comfssões de estudos, os documentos 
e as atas das Assenlbléias Plenárias e· os docu
mentos publicados após essas Assembléias 
dos Con111ês Consultivos internacionais são 
redigidos nos três idiomas de trabalho da 
União. 

419. 2. _Os Membros autorizados a votar 
nas sessões das Assembléias Plenárias dos~ 
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Comitês Consultivos~São aqueles previstos no 
número 1 O. Entretanto, quando um Membro 
da União não se. fizer representar por uma 
administração, os representantes das empre
sas privadas de operação reconhecidas pelo 
país em questão terão direito, em conjunto 
e qualquer que seja seu número, a wn ónico 
voto, nas condições do número 397. 

420. 3. As disposições dos números 391 
a 394 relativas a _delegação de poderes apli
cam-se às Assembléia Plenárias. 

ARTIG072 
Comissões_ de Estudos 

421. 1. A Assembléia Plenária criará e 
manterâ, segundo- as necessidades, comis
sões "de estudos dedicadas às questões que 
forem colocadas para exame. As administra
ções, ·as empresas privadas de operação reco
nhecídas, as organizações internacionais e as 
organiZaÇões· regfónais de telecomunicações, 
admitidas conforme as disposições dos nú
meros 398 -e' 399, que desejarem participar 
dos trabalhos das comissões de estudos, apre
sentarão seus nomes durante a Assembléia 
Plen&ià OU, posteriormente, ao Diretor do Co
mitê CórisUltNo em questão. 

422. '2. Aléin disso e conforme as dispo
sições dos números 400 e 401, os peritos 
dos organismos científicos ou industriais po
derão ter a sua participação aceita, em caráter 
consultivo, em qualquer reunião de toda e 
qualquer comissão de estudos._ .. 

423." 3. A ASsembléia Plenária nomeia 
normalmente um Presidente e um Vice-Pre
sidente para cada comissão de estudos. Se 
o volume· de trabalho de uma comissão de 
estúdos ·assim exiglr, a Asáêmblélá Plenária 
nomeará, para essa comissão; tantOs VJCe·Pre
sidentes quantos forem julgados neCessários. 
Para a nomeação do Presidente e dos Vice
Presidentes· deverãb ser levados em conta, 
particu1armente, os critérioS de c6rriPetéricia 
e a exigência de uma distribuição geográflça 
eqüitativa, bem como a necessjdade de incen
tivar a participação mals efiCaz dos PãíSes em 
desenvolvimento. Se no· intetvaJo entre duás 
reuniões da Assembléia Plenária o Presidente 
vier a ser impedido-de exercer suas funções; 
e se a sua comissão de estudos possuir apenas 
um Vice-Presidente este tomará o seu lugar. 
Quando se tratar de uma comissão de estudos 
para a_.qual a Assembléia Plenária tiver índica
do vários Vice-Presidentes, essa comissão, du
ral)te sua reunião seguinte, elegerá dentre eles 
o· seu novo--Presidente e, se necessário, um 
novo Vi~-Presidente entre seus membros. Es
sa comissão de estudos elegerá também um 
novo VIce-Presídente se durante o período en
tre duas reuniões da Assembléia Plenária um 
deles ficar impossibilitado de exercer suas fun
ções. 

ART!G073 
Cbndução dos- Tfabafhos dB$ 

Comissões de EStUdos · 

424. 1. As questões confiadas As comis
sões de estiJdos são, na medida do possível, 
tratadas por correspondência. 

425.- 2.-- (1) A Assembléia Plenária, contu
do, poderá dat dlretrí:zes sobre as reuniões 

das comissões de_estudos que parecerem ne
cessárias na conduçdo de amplos grupos de 
questões. - - _ _ . 

426. (2) Em regrã gemi, no intervé!Jlo entre 
duas Assembléias Plenárias, pma comissão 
de eSÚldos realiza no máximo duas reuniões, 

Jhdw'ndo a reunião finai que precede a Assem
b/éiaYlená(ia. 

427. (3) Além disso, se o Presidente de 
utni!J comissão julgar, após a Assembléia Ple
nária, que uma ou mais reqniões. de sua. co
missão d~ esjud_o$ nãq previstas pela Assem
bléia Plenária serão necessárias para discutir 
verbalmente questões que não puderam ser 
tratadas por correspondêncta, o mesmo pode
rá, com a autorizaçOO de sua administração 
e após consultar o DiretQr interessado e os 
membros de sua comissão, propor uma reu
nião em local conveniente, levando em conta 
a necessidade de reduzir as despesas -ao mini
mo pOssível. 

428. 3. A Assembléia Plen~na, em caso 
de necessidade, poder.§ con$fituir grupos de 
trabalho mistos para o estudo de questões 
que exigirem a participação de especialistas 
de v§rias comissões de estudos. 

429. .4 . .Após consulta ao secretArio Ge
ral, o Diretor de um Comité Consultivo, de 
ãcõi'do com os Presidentes das diversas co
missões de estudos Interessadas. estabelece 
o plano geral das reuniões de um grupo das 
CorriiSSões de estudos que deverão reunir-se 
fio mesmo 1ÇJC11l.durante o mesmo perfodo. 

430. 5. O Diretor enviar6 os relatórios D- -
nais. das. comissões de estudos às adminis
trações participantes, às empresas privadas de 
operação reconhecidas do Comité Consultivo 
e, _eventualmente, às organizações internacio
nais e ãs orgimizaçOes regionais dt! telecomu
nicações. que tenham participadÓ. Esses rela
tórios serão enviados tão logo se)'a possfrte/ 
e, de qualquer forma, a tempo de serem rece
bidqs pelo menos um mês antes da data ·da 
próxima Assembléia Plenária, a menos que 
se realizem reuniões de comissóes.de estudos 
imediatamente antes da r.eunião da Assem
bléia Plenária. As questões que não se consti
tuírem objeto de um relat6ria fornecido nessas 
condições não serão inscritas na ordem do 
dia da Assembléia Plenária. 

ARTKiO 74 
FiuiçõeS do Diretor; 

Secretana~~da 

431. 1. (I) a·Diretor de um Comitê Con.: 
sultivo coordena os trabalhas da AsSembléi'a 
P!en/Jria e das comissões de estudos e é res
ponsável pela organizitção dos qapaif;os do 
ComiM. 

432. (2) O Diretor é responsável pelos do
cumentos do Comité e adota, com o Secre
tário Geral, as providêncills necessárias à sua 
pub!Ii:açAo nos idiomas de trabalho da Gnião. 

433. -(3) O Diretor é assistido por uma Se
cretan'"a formadã por pessoal especializado, 
que traba/fuf sob sua autoridade direta na or
ganizaçáo.dos trabalhos do Comitê. 

434. (4) O pessoal das si:cretarias espe
cializadas, do$ /aborat6rfos e dlls instalações 
técniclis dos Comités Consultivos está sob a 

autoridade do Secretário Geral, sob o aspecto 
administrativo, e.onfoirrie as disposiÇões do 
número282, 

435. 2.- O Diretor se/eciona o peisói] téc
nico e admihistratiVo dessa Secretaria dentro 
da estrutura do orçamenta aprovado pela 
Conferência de Plenipotf;ndádos ou pelo Con- -
selho de_ Administração. jl nom~ação desse 
pessoal técnico e administrativo é efeti.Jada 
pelo Secretário Geral, de acordO com o Dire
_tor. A decisão definitiva sobre a nomeação 
_ou destituiçào pertence ao Secretário Geral. 

436. 3. O Dlretor participa de pleno_ direi
to, em caráter consultivo, das de!iberaçQes da 
Assembléia Plenán'a e das comissões de estu
dos; Ele adota todas as m~idas relativas à 
preparação das reuniões da As$embiéia Plená
ria e das comissões de estudos, sujeito às dis
posições do número 41á 

437. 4. O Diretor presta contas, em um 
relatório apresentado à Assembléia Plenária, 
das atividades do Comitê ConsultiVo a pàiilr 
da última reunião da este relatório, após apro
vado, é enviado ao Secletáriõ Geral,. paia ·ser 
transmiüdo ao Conselho de AdminlStração. 

438. 5. O Dlretor apresenf._a, ao COnSelho 
de Administração, em sua Se$ão Anuãl:" Uin 
relatório sobre as atividades dd Comité du
rante o aiJiij)iecedente, com o nni de Informa
ção do Conselho e dos Membros da União. 

439. 6. O Diretqr, a"póS Consultar o-Secre
tário Gera/, submete à aprovação da Assem
bléia PienMs uma estimativa das necessida
des financeiras dq Comité' CórisUltiVo à~ 'a 
próxima Assembléia Plenária. Esta eStim~tiva, 
após aprovada, serei enwBda ao Sei:rfitário Ge
ral para ser submetida ao ConSelho de Admi-
nistração. -

440. 7. O Dketor estabeleCe, P~rl! que o 
Secretário Gei"a{aS incorpore às previsões or
çamentárias anuais da (Jniáo, as previsões de 
despesas do Comité para o ano seguinte, _ba
seando-se na estimativa das necessidades fi
nanceiras do Ci:Jinitê aprovada p_efa Assem-
bléia Plen~r/a. · 

441. 8. O Direio'r participa, semPre q~e
necessário, das atlvidades de cOoperação e 
assistência téchíca éliJ União "no -ConteXto daS 
disposlçóes dzt Cóm0nção. · · · 

ART7G075 
Propostas para as Conferênoas 

Administrativas 

442. 1. AsMs~mbléiasP!enánBsdosComi
tês ConSultivos Internacionais estão autoriza
dos a submeter às. conferênclas administra
tivas propostas originárias diretamente de 
suas recomendações ou de condusões dos 
estudo:; que se acham em andamento. 

443. 2. As Assembléias Plenlrías dos Co
mités Consultivos podem lguaimente formÚ!ar. -
propostas de modificações dos Regulamentos 
Administrativos. 

444. 3. Estas propostas serão encami
nhadas em tempo útil ao Secretário Gtiia!. pa
ra serem agrupadas, coordenadas e transmi
tidas segundo as condições previsws no nú
mero379. 
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ARTIGO 76 
Relações dos Comitês enfie si e _com as Orga-

nizações fntemacionais -

445. 1. (1) As Assembléias Plenárias dos 
Comttês ConsultiVos podem constituir comis-
sões mistas para efetuar estudos e formular 
recomendações sobre questões de interess_e 
comum. 

446. (2) Os direto.(es dos Comitês Çonsul-
1ivos podem, em colaboração com os Presi
dentes das comissões, organizar reuniões mig.. 
tas de comissões de estudos dos dois Comitês 
Consultivos, com vista-s a efetuar estudoS e 
preparar projetos de recomendações sobre 
questões de interesse comum. Esses projetas 
de re_comendações s_erão apres_entados na 
próxima reunião da Assembléia _Plenária de 
cada um dos Comitês Consultivos. --

447. 2~ Quando um dos Comitês-Consul
tivos for convidado a participar de uma reunião 
do outro Comitê Consultivo ou de uma o r gani~ 
zação internacional, sua Asse(!'lbléia Plenária 
ou seu Diretor estará autorizado, _i::onsÍ:denmdQ 
o número 329, ã adotar cts medid-as neces~ 
sárias 'para assegurar essa _r'epres'eiltação- em 
caráter con~ultivo. _ _ .. , .. ~ _ . -_, -. , , 

448. 3. O Secretá[i_o_ GeraJ~ .o. Vice-Secre
tário Geral, o Presldente da Junta Intemadonal 
de Re9istro de Freqüências e o Diretor do 
outro Comitê Consultivo_ ou_ seus _represen
tantes, poderão assistir, em <;\tr~er consulti~o. 
às reuniões de um Comitê Consultivo. Se ne
cessário, um Comitê poderá_ convidar parà 
suas reuniões. em caráter coi-tsultivo, repfe: 
sentantes de qualquer órgáo permanente dã 
União que não tenha consklerado fazer-se re:. 
presentar. 

CAPITULO 
Regulamento Interno das Comissões 

e outras Reuniões 

ARTIG077 

Regulamento lnterm) das COmissões 
e outras Reuniões 

1. Ordem dos Lugares 
449. · Nas reuniões da conferênc;ia,_ ~s ~ele

gações serão dispostas, segundo a ordem al
fabética dos nomes em francês dos paises 
representados. , 

2. Inauguração da Conferênda 
450. 1. (1) A sessão _in~ugural da confe

rência é precedida de uma _reunião dos chefes 
das delegações, no curso do quai será prepa: 
rada a ordem do dia da piirrieira SeSsãO Plená
ria e serão apresentadas as proposições refe-:. 
rentes à organização e a de"signação dos Prest-· 
dentes e Vice-Presidentes da conferência e de 
suas comissões, considerando-se os princi--:' 
pios de rota"tividade, da distribuição geográ
fi<::a, da competência necessária_ e das dispo-' 
sições do número 454. 

451. (2} O Presidente da reuntao-dosche
fes das delegações é designado em confor~ 
midade com as disposiçóe's dos núineroS452· 
e453. 

452. 2. (1) A conferênda· é inaugurada,poÍ 
uma personalidade designada pelo Ooverno· 
anfitrião. 

453. (2) Se não houver um governo anfi
tri~ a conferência será inaugurad~ pelo chefe 
da delegação mais idoso. 

454. 3. (1) Na primeira Sessão Plenária, 
será realizadª a eleição do Presidente que, em 
geral, é uma personalidade designada pelo 
Governo anfitrião. 

455. (2) Se não houver governO anfitrião, 
o Presidente será escolhido levando-se em 
consideração a proposta feita pelos chefes das 
de1egações durante a reunião citada no núme
ro 450. -
·" 456. 4. A primeira Sessão Plenária efetua· 

rá ainda: 
457. a) a eleição dos Vice-Presidentes da 

Conferência; 
458. b) a constituição das comissões da 

conhrência e a eleição dos Presidentes e Vire
Presidentes respectivos; 

459. c) a c;:onstJ.luição da Secretaria da 
Conferência, formada pelo pessoal da Secre· 
taria-Geral·da União e, se necessário, do pes
soal cedido pela administração do governo 
anfitrião. 

•
2 3. Prerrogativas do P1 e.sidente da 

Conferência 
460._- ·f. Além do exeidCiáde todas as de

mais prerrOgativas que lhe São -coÍlferidas pelo 
preserit~ Regul~mento, o _Presidente inaugura 
e ~ncerra·cada Sessã_õ Plenári~. d,i!ige os deba
tes, garante a aplicação do Regulamento Inter
nO, ·concede a palavra, coto·ca as questões em 
votação e prbclama as decisões adotadas. 

461. 2. Tem a direÇão geral dos trabalhos 
da conferência- e Qãraritê a· manutenção da 
ordem durante as Sessõe~ Plenárias. Regula 
as mOÇões-e questões de ordem e, em parti· 
cular, tem o poder de propor o adiantamento 
QY o encerramento do debate, o levantamento 
ou suspensão de uma sessão. Pode também; 
adiar a convocação de_ u_ma_ Sessão Plenári~1 
se _o julgar" necessário. 

462. 3. Protege o âire!ito Qe todas as dele· 
gações de expressar livre e plenamente sua 
opinião" Sobre o assunto e:m dis~ussão, 
- 463. · 4. Faz com que os debate~ liffiit~n=i_

se aos a_ss_tmtos em d!scuss~o e pode irÍter
romper qua1quer orador que se_ afaste d@ ques~ 
tão trat<le:iÇ!__. para ressaltar a __necessidade de 
que se atenha ao objeto em discussão. 

4. Instituição de Comissões 
464. _ 1. A Sessão Plenária pode instituir 

comissões para: examinar as questões subme
tidas às deliberações da conferência. Es_sas 
comissõeS podem instituir subcomissões." A;. 
comissões. e s~comissões podem igualmen
te conStittiir 9ri.IPOS-de trabalho. 

465. 2- Somente Serão instituídas subco
missões e grupos de trabalho quando absolu
tamente necessário. 

466. 3.A reselVa das disposições dos nú
mero-s 464 e 465 serão estabelecidas as se
guintes comissões: 

461. 4.i Comissão de Dlreção 
468. a) Esta comissãO é normalmente 

constituída pelO Presidente da conferência ou 
da reunião, que a presidirá, pelos Vice-Pre· 
sidentes e pelos Presidentes e Vice-Presiden~ 
tes daS comissões; 

469. b) ACom.issãodeDii_~ç:ãocoordena 
todas as atividades relativas ao bom andamenM 
to dos trabalhos~ e_est@clece a ordem e o 
número de sessões, evitai\ÓQ, se possív€:1, a 
simulf.cmeidade,lendo em vista o pequeno nú
mero de delegados de algumas administra
ções. 

470. 4.2 Comissão de Credenciais 
· -4 71. Esta comissão verifiCa as credenciais 
das dele9ações nas conferências *! apresenta 
suas conclusões na Sessão Plenária, nos pra
zos por esta fixados. 

472. 4.3 Conii.Ssâo de Redaç&> 
473. aj Os textoS -eStabelecidos 'pelas diM· 

versas Comissões, ~q\lé Ser"ãó Põr elas elabo
radas na medida do possível, em sua forma 
definitiva. considerando as opiniões emitidas, 
são submetidos à Comissão de RedaçãO~- cjue 
é encarregada de aperfeiçoar a sua fonÍ1a_ sem 
alterar-lhes o sentido e. se oportuno,- articu
lá-los com os textos anteri_Óres não modifi-
cados. • 

474. b) Estes textos são s1,1bmetidoS~ela
Comissão de Redação à Se~o PleQ.ária, que 
os aprova ou os devolye, para fins de novo 
exame, à cOin.issão competente. · 
.~75. 4~~ Comlssão.de ContrOle Orça-

mentário -
476. a) Ao ser inaugwada urna conferên· 

cia ou reunião, a Se!;são Plenária designa uma 
Comissão de Controle OrÇamentário eri.can:e
gada de apreciar a organização e· os- nleios 
ColocadoS à clisposiçãõ dos delegados, de exa
minar e aptoVár as 'coritas das despesas reali
zadas durante toda a duração da conferência 
ou reunião. Formam ·esta_ Comissão, além dos 
meffibrõS daS delegações que d~Sejarem par
ticipar, um representante do Secretário-Geral 
e, havendo um govemo anfitrião, um repre-
sent.ãrite do mesmo. · - · 

477. b) Antes de Se eSgotaf OorÇafnento 
aprovado pelo Conselho de Administração pa
ra a conferência ou retmião, a Comis&ão de 
Cõhtrõle_ OrÇatnen~sio, em colâboraÇão Com 
a Secretaria da conferênda óu reunião; apré
sêrita à s-essãO Plenária um estado provisório 
das despesas. A Sessão Plenária, com base 
no mesmo, deddirâ se os progres?Qs realiza
dos justificam um prolongamento da confe
rênda ou reunião além da q._ata em que se 

--esgot_arem os créditos orçamentáriOs. 
478. c) Ao final de cada conferência ou 

reunião, a Comissão de Cpntrole Otçameli.
tário apresentará à Sessão Plenária um relató
rio indicando, o mais exatamente possível, o 
valor estimado da.s despesas da conferência 
ou reuníão,bem como a. estimativa doS custos 
prováveis deCQrrt;!'ntes da exe_cuçãO ·das deci
sões tomadas pela conferência· ov. rêuríião .. 

479. d) Após examinar e aprovar o relató
rio, a Sessão Plenária o transmitirá ao Secretá
rio-Geral, com. suas observações, para que- se
ja submetido ao, Con_selho de Administração 
em sua próxima sessãO anual. -

5. Composição das CornissÕM 
480; 5.1 Conferências de Plenlpoten· 

dários 

481. As comissõ_es compõem-se de dele
gados dos Paises·Membros ~ dos observado-
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res previstos nos nWneros 344, 345 e 346, 
que assim o solicitaram ou que foram desig
nados pela Sessão Plenária. 

482. 5.2 Conferências Administrati· 
vas 

483. As comissões compõem-se de dele
gados dos países Membros, dos observadores 
e representantes_ previstos nos números 354 
a 358, que assim o solicitaram ou foram desig
nados pela Sessão Plenária. 

484. 6. Presidentes e Vlce-Presidentes 
das Subcomissões 

485. O Presidente de cada comissão pro
porá à mesma a escolha dos Presidentes e 
Vi.ce-Presidentes das subcomissões que ins~ 
tituir. 

7. Convocação para Sessões 
486. As SesscieS Plenárias e as sessões 

das comissões, sub-comissões _e grupos de 
trabaJho são anunciadas com antecedêftcia 
suficiente, no local da reunião da c~:mferênda. 

8. Propostas Apresentadas antes da 
Abertura da Conferência 

487. As propostas apresentadas antes da 
abertura da conferência são distribuídas pela 
Sessão Plenária entre as comissões _compe
te-ntes instituídas conforme as disposições_ da 
Seção 4 do presente ReguJamento Interno. No 
entanto, a Sessão Plenária poderá.tr~tar direta-
mente de qualquer proposta. - ·· 

9.. Propostas ou Emendas Apresenta
das durante a Conferênda 

48a _ 1 ~ As propostaS ou- emendas apre
sentadas .após a abertura da conferência são 
encaminhadas, conforme o caso, aoPresiden
te da conferência ou ao Presiden-te da Comis
são competente, ou ainda à Secretaria da _con
ferência para fins de pubiicação e distribUição 
como documento _de conferência. 

489. 2. Nenhuma proposta ou emenda es-
crita será apresentada se não estiver assinada 
pelo chefe. da delegação interessada ou por 
seu suplente. .. . __ . 

490. , 3. _O Presidente da Conferência, de 
uma comissão, de uma subcomissão ou de 
um grupo de trabalho pode apresentar em 
qualquer tempo propostas para acelerar o cur
so dos debates. 

491. 4. Qualquer proposta ou emenda de
ve conter em termos concretos e precisos o 
texto a ser examinado. _ _ _ -·--------

492. 5. (1) O Presidente da conferência 
ou o Presidente da comissão, da suO-comis
são ou do grupo de trabalho competente deci
de, em cada caso, se uma proposta ou emen
da apresentada durante a sessão poderá ser 
objeto de_ uma comunicê'iÇãó verbal ou se de
verá ser apresentada por-escrito para fins de 
publicação e distribuição de acordo_ coll} _ o 
número 488. · 

493. (2) Em geral, o texto de qualquér pro
posta importante a ser colocada em votação 
deverá ser distribuído nos idiomas de trabalho 
da conferência, com antecedência suficiente 
para permitir seu estudo antes da discussão. 

494. ~) Por outro lado, o_ Presidente da 
conferência, que recebe as propostas ou 
emendas citadas no número 488, as enCami~ 
nhará. segundo o caso, às comissões compe
tentes ou a Sessão Plenária. 

495. 6. Qualquer pessoa autorizada pode
rá ler ou solicitar_ a leitura em 
Sessão Plenária de qualquer proposta ou 
emenda apresentada por ela durante a confe
rência, podendo expor os motivos para tanto. 

10. CondiçõesExlgidasparaaDiscus
são e Votação de Proposta ou Emenda 

496. !..Nenhuma proposta ou emenda 
apresentada antes _da abertura da conferência, 
ou por uma delegação durante a conferência, 
poderá ser colo_cada em discussão se, no mo
mento de seu exame, não contar com o apoio 
de pelo menos uma outra delegação. 

497. 2. Toda proposta ou toda emenda 
devi_damente apoiada deverá ser posta em vo
tação, ap6s discussão. 

11. Propostas ou Emendas OmJtldas 
ou Adiadas 

498. Quando uma proposta ou uma 
emenda for omitida ou quando seu exame 
for adiado, a delegaç!o responsável por sua 
apresentação deverá fazer com que essa pro
posta ou emenda seja considerada posterior
mente. 

12. Condução dos Debates em Ses
são Plenária 

499. 12.1 Quorum 
500. - Para que uma votação tenha validade 

durante uma Sessão Plenária, é preciso que 
mais da metade das delegações acreditadas 
na conferência e com direito a voto estejam 
presentes ou representadas na sessão. 

501. 12.2 Orde~ d.f)S debates 
- 502. (lTAs pessoas_qoe o desejarem só 

poderão fazer uso da paiav[a após obter o 
consentime~to do P.residente. Em regra geral, 
começarão por exPlicar a que titulo estão fa
lando. 
-503. (2) Qualquer pessoa que fizer uso 

da palavra deverá exprimir-se lenta e distinta
mente, separando bem as palavras e marcan
do as pausas necessárias, para que todos 
é:Otnpre·endam o que deseja dizer, 

504. 12.3 Moções de Ordem e Ques
tões de Ordem 

505. ( 1) Durante _os debates, urila delega
~ pode, no momento em que julgar opor
tuno, aprese-irtãi" quaJquer moção de ordem 
ou sUsdia-rU.inã questão_de ordem, que darão 
imediatamente lugar a uma decisão tomada 
pelo Presidente, conforme o presente Regula
mento Interno. Qualquer delegação po_derá 
apelar da decisão do Presidente, porém esta 
permanecerá válida em sua totalidade se a 
maioria das delegações presentes e votantes 
não fizer oposiçãq. _ _ __ 

506. (2) A delegaÇão que apresentar uma 
moção de ordem não poderá, em sua inter
v..en!;ão, tratar da substância da questão em 
discussão. 

507. 12.4 Ordem de Prioridade das 
Moções e Questões de Ordem 

508. A ordem de prioridade das moções 
e questões de ordem mencionadas nos núme
ros 505 e 506 é a seguinte: 

509. a) qualquer questão de ordem rela
tiva à aplicação do presente Regulamento ln
temo; compreendidos os procedimentos para 
a votação; 

510. b) suspensão da sessão; 
511. c) levantamento da sessão; 
512. d) adiamento do debate da questão 

em discussão; -
513. e) encerramento do debate sobre a 

questão em discussão; 

514. I) qualqueroutramoçãoouquestão 
de ordem que possa sér apreSentada e cuja 
prioridade relativa for estabelecida pelo Presi
dente. 

515. 12.5 Moção de Suspensão ou 
de Levantamento da Sessão 

516. Durante a discussão de uma qu~ 
tão, uma delegação pode propor a suspensão -
ou o levantamento da sessão, indicando os 
motivos de sua proposta. Se esta for aceita, 
a palavra será dada a dois oradores contrários 
à moção e unicamente para este fim, após 
o que a moção será Colocada em votação. 

51_7. 12.6 Moção de Adiamento do 
Debate 

518. Durante a disc-ussãO ·de qualquer 
questão, uma dele_gação pode propor o adia~ 
menta do debate por um determinado perío
do. Orna vez apresentada uma proposta neste 
sentido, qualquer discussão- a. respeito será 
limitada a não ma!s dq que três oradores, além 
do autor da moção, um a favor da- moção· 
e dois contra, após o que a moção-será colo
cada em votação. 

519." 12.7 Moção -de Encerramento 
do Debate 

520. A qualquer momento, u~a cieJeg~
ção pode propor .o. ·encerramento do debate 
sobre a questão errí discussão. Neste -casa, 
a palavra será dada apenas a dois oradores 
contrários ao encerramento, após o que a mb
ção será colocada em votação. Se a moçiio 
for adotada, o Presjdente sol!citará imediata
mente uma votação para a questão em discus-
são. ---

521. 12.8 Limitação das Interven
ções 

522. (1) A Sessão Plenária pode eventual
mente limitar a dura_ção e o número de inter
venções de uma meSma delegação sobre de-
terminado assu~to~ . _ . 

523. (2) Entretanto, sobre questões de 
procedimento, o Presidente limita _a duração 
de cada inteJVenção a Cinco minutos no má
ximo. 

524. -(3) Quando um orador ultrapassar 
o .tempo que lhe foi concedido para fazer uso 
dq palavra, o Presi~ente dar~ aviso à Assem
bl_éia e s_olicitaiá ([ue o orador encerrê sua 
eJ<posição o mais Dreve possível. 

_ ·525. 12.9 .ErJc~mento da Usta de 
Oradores 
_ 526.' (I) Durãnte um debate, o Presidente 

poderá determinar a leitura da lista dos orado
res inscritos; a esta serão acres_centados os 
nomes dos delegados que manifestarem o de
sejo de usar a palavra e, com ·a assentimento 
da Assembléia, poderá declarar a list?l encer
rada. Entretanto,_ se ju!Qar oportuno, o Presi
dente poderá conceder o direito de resposta, 
~ título excepcional, a qualquer intervenção 
anterior, mesmo após o encerramento da lista. 
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527. (2) Quando a lista de oradores for 
esgotada, o Presidente pronunciará o encerra~ 
m~nto do debate_. _ _ 

528. 12.10 Questão de Comp.!~ -
tênda 

529. As questões de c::ompetência que 
porventura surgirem deverão ser solucionadas 
antes da votação sobre o conteúdo da questão 
em discussão. _ __ _ 

530: 12.11 Retlntda e Nova Apre
sentação de uma Moção 

531-. O autor de uma moção pode retirá-la 
antes de sua colocaçao em votação. Qualquer 
moção, com ou sem emend.as, _~-que seja 
assim retirada, poderá ser novamente apre
sentada ou retomada, quer pela delegaçáo au
tora da emenda, quer por qualquer outra dele
gação. 

13. Direito de Voto 
532.- 1, Em- ti:xlas as sessões da Confe

rência, a delegação de um Membro da Uni_ãq, 
devidamente credenciad-a por este a participàr 
da Conferência, tem direito a um voto, confor
me o Artigo 2. 

533. 2. A delegação de um Membro da 
União exerce seu direito de voto, s_egundo as 
condições estabelecidas no Artigo 67. 

14. Votação 
534. 14.1 Doflrúção de Maioria 
535. (1) Amaioriaéconstltuídapormais 

da metade das d~Jegações presentes e vo
tantes. 

536. (2) As abstenções não são levadas 
em consideração na contagem dos votos ne
cessários à constituição de uma maioria. 

537. (3) Em caso- de empate de votos, 
a proposta ou emenda será considerada rejei
tada. 

538. (4) Para fins do presente Regula
mento, é <::onsiderada como "delegação pre-
sente e votante", qualquer delegação que se 
pronunciar a favor ou contra uma proposta. 

539. 14.2 Não-Participação na Vota
ção 

540. As delegações presentes que não 
participarem de uma determinada votação ou 
que declarem expressamente sua intenção de 
não participar da mesma, não serão conside
radas como ausentes sob o ponto de vista 
da determinação do qu6rum conforme defini
ção do número 500, nem constituirão absten
ções do ponto de vista da aplicação das dispo
sições do númel:o 544. 

541. 14.3 Maioria Especial 
542. No que se refere à admissão de no

vos Membros da Uniã_o, a maioria necessária 
ac::ha-se fixada no Artigo 1. 

543. 14.4 Mais de Clnqüenta por 
~nto de Abstenções 

544. Quando o número de abstenções ul
trapassar a metade do número de sufrágios 
dados (a favor, contra, abstenções), o exame 
da questão em discussão será adiado p~ra 
uma sessão posterior, durante a qual as abs
tenções não serão consideradas. 

545. 14.5 Procedimento para Vota
ção 

546. (1) O procedimento para a "VOtação 
é o seguinte: 

547. a) mão levantada, em regra geral, a 
menos que seja solicitada votação por chama
da nominal e em ordem alfabética, segundo 
o procedimento em b) ou voto ·com escrutínio 
secreto, segundo o procedimento em c); 

54a b) porchamadanominal,emordem 
alfabética em francês. dos nomes dos Mem
bros presentes e habilitados a votar: 
- -549. 1. se pele menos duas delegações, 

presentes e habilitadas a votar, assim soU cita
rem antes que se inicie a votação e se uma 
votação com escrutínio secreto, segundo o 
procedimento em <::) não tenha sido pedida, 
ou 

550. 2. se o procedimento em a) não 
resultar em maioria evidente; 

551. c) por escrutinio_secreto, se pelo 
menos cinco das delegações presentes e habi
litadas a votar assim solicitarem antes do início 
da votação. 

552. {2) Antes_ de dar início à votaÇão, o 
Presidente examina toda solicitação referente 
à maneira, segundo a qual, esta se efetuarã, 
é em seguida anunc:;iará oficialmente o proce
dimento de- votação que será aplicado e a 
questão colocada erri votação. D_ed~rar4 ern 
seguida, o inído da votação e, quando esta 
se efetuar, proclamará seus resultados. 

553. {3) Em caso de votação com escru
únio secreto, a Secretaria adotará imediata
mente as medidas necessárias para garantir 
o sigilo do mesmo. 

554. (4) Havendo um sistema elet.rônico 
adequado e se assim decidir ~ Conferência, 
a votação poderá ser realizada através do mes
mo. 

555. 14.6 Proibição de Interrupção 
da Votação após seu inicio 
556. Após iniciada a votação, nenhuma dele
gação pode interrompê-la, salvo quando se 
tratar de moção de ordem relativa ao desen, 
volvimento da votação. Essa mo-ção de ordem 
não poderá compreender __ uma modificação 
da votação em curso ou uma alteração do 
conteúdo da questão em votaçã_o. A votação 
começará com a declaraçã_o do _Presídente de 
que a votação está inici_ada e terminará com 
a proclamação dos resultados pelo Presidente, 

557. 14.7 Justlftcatlva dqs Votos 
558. -- O Presidente dará a palavra às dele~ 

gações que desejarem justificar seu voto, após 
este ter sldo dado. 

559. 14.8 Votação de uma Proposta 
por Partes 

560. (l) Quando o autor de uma proposta 
o S91icitar, ou quando a Assei11bJéia julgar 
oportuno ou quando o Presidente, com a apro
vação do autor, assim o _propuser, a proposta 
será subdiVidida e suas diversas partes serão 
cohcadas em votação separadamente. As 
partes da proposta que forem adotadas serão 
em seguida colocadas em votação como um 
toçlo. _ _ __ 

561. (2) Se todas as partes de uma pro
posta forem rejeitadas, a própria proposta será 
considerada rejeitada. 

562. 14.9 Ordem de Votação de Pro
postas'Relativas a uma CJnica Questão 

563. (r) -se a mesma questão for objeto 
de várias propostas, estas serão colocadas em 

votação pela ordem em que foram apresen
tadas, a menos que a Assembléia dedda em 
contrário. 

564: (2) Após càda votaçãO; a ASsembleia 
decidirá se a proposta seguinte deverá ser ou 
não colocada em votação. 

565. 14.10 Emendas 
566. _ _11 )_Qualquer proposta de modifica

ção consistindo apenas em uma supressão, 
um acréscimo a uma_ parte da proposta origi
nal ou a reViSão de l.l.ma parte deSsa proposta, 
é considerada uma emenda. 

567. (2) Qualquer emenda a uma propos
ta aceita pela delegaç:ão que apresentar a pro
pOsta-será prontamente incorporada ao texto 
original da proposta. 

568. (3) Nenhuma proposta de n1odifica
ção será considerada uma_ emenda se a- As
sembléia julijar qUe ê incorilpativel com a pro
posta inicial. 

569. 14.11 Votação das Emendas 
-570. (1) Se umª proPosta for objeto de 

emenda, esta emenda será colocada em vota
ção em primeiro lugar. 

571. (2) Se uma proposta for"" objeto de 
diversas emendas, a emenda que mais se afas
tar do texto original será cQloc_&da _e_Ul votaÇão 
em primeiro lUgar. Se esta emenda não obtiver 
aprovação da maioria dos sufrágios, a emenda 
dentre as que restam que se afastar mais do 
texto originãi será em seguida coloc:ada em 
votação, assim sucessivamente, afê- que- uma 
das emendas tenha obtido a maioria dos sufrá~ 
giõs; Se fudas as emendas propostas- forem 
examinadas sem que nenhuma obtenha a 
maioria, a proposta original sem emendas será 
colocada em votação. 

572. (3) senao-aaotadas uma ou várias 
emendas, a proposta assim modificada será 
coiceada .em seguida em votação. 

573. 14.12 Repetição de uma Vota· 
ção 

574. (1) Nas comissões, subcOmissões e 
grupos de trabalho de uma conferência ou 
reunião, uma proposta, uma parte de uma 
proposta ou uma emenda que já tenha_ sido 
objeto de decisão após uma votação em uma 
das comissões, subc:omissõ~.s ou em l1J"(l çfos 
grupos de trabalho, não poderá ser colocada 
novamente em votação na mesma comissão, 
subcomissão ou no mesmo grupo de traba· 
lho, Esta disposição aplica-se seja qual for o 
procedimento de voto -~s~lhido. ~ -

575. (2L Tra_tando-se çie Ses$.óes Pl~i=!n~.
rias, uma proposta, uma parte de uma pro
posta ou urna emençla não _serão recolocé];d(\s 
em votação, a menoS que_-as duas condições 
seguintes sejam satisfeitas: 

576. a) a maioria dos Membrps h.abilita~ 
dos a votar assim solicitem; 

577. b) o pedido de repetição da votação 
for feito pelo menos um dia após a realização 
da votação. 

15. Comissões e Subc:omissões <:on~ 
dução dos Debates e Proc:edimento. da 
Votação 

578.1. Os Presidentes das comissões e 
subcomiss~s têm atribuições anáioÇJas às 
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concedidas ao Presidente da Conferência pela 
Seção 3 do presente Regulamento Interno. _ 

5792. As disposições estabelecid.as na 
Seção 12 deste Regulamento para_ a condução 
dos debates em Sessão Plenária são aplicáveis 
aos debates das comissões e subcomissões, 
exceto em questão de quorum. 

580.3. As disposições estabelecidas na 
seçáo 14 do presente Re-gUlamento são apli
cáveis às votações em comissões e sub-co
missões. 

16. Reservas 

581.1. Em regra geral, a$ deJégciÇões cujo
ponto de vista não for partilhado pelas demais 
delegações deverão fazer ·a possível para ade~ 
quar à opinião da maioria. 

582.2. Entretanto, se a uma delegação pa
recer que urna determinada decisão poderá 
impedir seu governo de ratificar a Convenção 
ou de aprovar a revtsão_-de um regulamento, 
essa delegação poderá fazer reservas, a titl:J.lo 
provfsório ou definitivo, corri relação à referida 
decisão. 

17. Atas das Sessões Plenárias 

583.1. AsatasdasSessõesPlenárias-serão 
redigidas pela Secretaria da Conferência; que· 
fará com que sejam distribuídas às delegações 
o quanto antes e, em_qualquer caso, no máxi
mo 5 dias úteis após_cada sessão. 

584.2.- -Após a distribuiÇão das atas, as de
legações poderão apresentar por escrito à Se
cretaria da Conferência, nO menor prato }JOS:Sí-· 
veJ, as correções que considerarem justifica
das, o que não as impedirá de apresentar oral
mente modificações durante ÇtS sessões em· 
que as atas forem apro~das. 

5853.( 1 y Em regra geral, as atas conterão 
apenas as propostas e as conclusões, com 
os principais argumentos ~qbre os quais estão 
fundadas, em redação tão concisa quanto 
possível. 

586: - (2) No entanto, qualquer delegação 
tem o· direito de solicitar a inclusão, re:sumida 
ou por extenso, de qualquer declaração por 
ela formulada durante os debates. Neste caso, 
deverá geralmente anunciá-la, ao início de sua 
intervenção, a fim de facilitar a tarefa dos rela
tores . .Deverá ainda, fornecer ela mesma o tex
to à Secretaria da ConferênCia nas duas horas 
seguintes ao término da sessão. 

587 .4_ O direito concedido ao número 
586 com relação à inclusão de declarações 
nas atas deverá ser invocado com discrição. 

18. Resumos e Relatórios das Comis
sões e Subcomissões 

588.1.(1} Os debates.das con1issÕ.es e sub
comissões serão copilados, sessão- por ses~ 
são, em resumos estabelecidos pela Secie
taria da Conferência e distribuídos àS delega-_ 
çOes 5 dias úteis no máximo após cada sessão_ 
Os resumos darão destaque aos pontos es
senciais das discussões. as diversas opiniõ_es 
dignas de _nota, bem como. as propostas e 
conclusões resultantes dos debates em geraL 

589. (2) No entanto, qualquer delegação 
terá igualmente o direito_ de usar a faculdade 
prevista no número 586. 

590. (3) ESte direito deverá ser usado com 
" discrição~ -

5912. --Às comissões e subcomissões po
dem preparar relatórios provisórios. que julga
rem necessários e, eventualmente, ao final de 
seus trabalhos, poderão apresentar um relató
rio final,_ recapitulando de forma concisa as 
propostas e conclusões resultantes dos estu
dos que realizaram. 

~9. Aprovação de Atas, Resumos e 
Relatórios 

592_1.(1} Em regra geral, no começo de 
cada Sessão Plenária ou reunião de comissão 
ou subcomissão, o Presidente indagará se as 
delegações têm observações a formular quan
to _à ata ou ao resumo da sessão precedente. 
Estes serão considerados aprovados se ne
nhuma correção. for comunicada à Secretaria 
ou se não fOr feita qualque-r oposição verbal. 
Caso contrãrio, as correções necessárias se
rão .efetuadas nas atas ou nos resumos. 

593. (2) Qualquer relatório provisório ou 
definitivo deverá ser aprovado Pela comissão 
ou subJ::omissão interessada. 

.594.2.(1) As.atas das_últimas Sessôes Plená-_ 
rias_ se(ão~e_xaminadas e aprovadas pelo Presi
dente. 

595._ (2) -Os reSumoS das últimàs sessões 
de um~ comissão ou subcomissão serão exa
minad~s e aprovadas pelo Presidente da refe
rida comissão ou--subcomissão. 

·20~' ~u~e~Ção.-

596.1. Os números dos capítulos, artigos 
e parágrafos dos textos sujeitos à revisão serão 
conservados .até a primeira leitura_ em Sessão 
Plenária. OS fextos que forem acrescentados 
receber-ão_ provisoriam-ente o número do últi
mo parágrafo precedente do texto original, 
acrescidos de "A", "B", etc. 

597.2 .. Anuiner~çã_o definitiva doS capítu
los, artigos e parágrafos será normalmente 
confiada à Comissão de Redação, após sua 
~dação em primeira leitura, mas· poderá ser 
confiada ao Secretário Geral mediante decisão 
tomada em Sessão Plenária. 

2i.- AProVaçãO Definitiva 

598. Os textOs dâS Atas Finais serão 
considerados definitivos após sua aprovação 
em segunda leitura pela Sessão Plenária. 

22. Assinatura 

599. Os-textOS dêfit1ltiVo~aprovãdoS pe-
la conferência serão submetidos à assinatura 
dos delegados munidos dos poderes definidos 
no artigo 67, seguindo a ordem alfabética dos 
nomes em francês dos países representados. 

23. Co~~~cados de Imprensa 
_6_QQ._ ___ ~ Comunicados oficiais sobre ostra-

balhos da conferência serão transmitidos à 
imprensa somente com a autorização do Pre-
sidente da Conferência. -

24. Franquia 

6o 1. bUI-ânte a conferência: õs mem-
bros das delegações, do Conselho de Admi~ 
nistração, os altos funcionários dos órgãos 

permanentes da Un_ião que assistirem à confe
rência e o pessoal da Secretaria da União des
tacado para a conferência, terão direito à fran
quia postal e à franquia de telegrama, bem 
como à franquia telefónica e de telex, na me
dida em que o governo do país onde se realiza 
a conferência houver acordado com õs de
mais governos e as empresas de operação 
reconhecidas interessadas. 

CAP1TULOXI! 

DiSposições Diversas 

ARTIGO 78 

.IdiOmas· 

602_ 1.( 1) Nas conferências da União e nas 
reuniões do ConseJho de Administração e dos 
Comitês ConSúltivos Internacionais poderão 
ser empregados outros idiomas além dos indi
cados_nos números 120 e 127; 

603.a) se for feito um pedido ao Secretá
rio-Geral ou ao Chefe do órgão permanente 
interessado para a utilização de um ou màis 
idiomas complementares, orais ou escritos, 
desde que as despesas adicionais decorrentes 
desse fato sejam assumidas pelos Membros 
que fizeram o pedido ou que o tenham apoia
do; 

604.b} se umà delegação adotar, as suas 
expensas, as medidas para assegurar a tradu
ção oral de seu próprio idioma para um dos 
i~iomas indicados no número 127. 

605. (2) No casO previsto nô nórl1ero'603, 
o Secretário-OetaJ ou o Chefe do órgão per~
manente interessado" agirá de acordo com eg..-· 
te pedido mi medidã do possível, após obter 
dos Membros interessados o compromtsso de 
que as despes_as contraídas serão devidamen
te reembolsadas por eles à União_ 

__ 906. (3) No_caso previsto no número 604, 
a"' delegação interessada poderá ainda, se as
sim desejar, providenciar por sua conta a tra
dução oral ao seu próprio Idioma a partir de 
um dos idiomas indicados no número 127. 
- 607 .2. To dos os documentos citados nos 

números 122'a 126 pOderão sEii publiCãdos 
em um outro idioma além dos especificados, 
desde que _os Membros.que solicitarem a pu
bUCa_çãá se comprometam a arcar com todas 
as despesas de tradução e publicação decor
rentes._ 

ART]GO 79 

~ Fin'anças 

_ 60lf.L(l) Cada_ M~nlbro informará ao Se-. 
crer,ário-Gerai; no mínimo seis meses antes 
d~ entrada em vigor- da Convençã.o, a classe 
de contribuição que tiver escolhido. . 

609. _(2) O _.&eçretárlo-Geral notificará 
esta decisão aos Membros. 

_61 O. (3) Os MeÍnl;>ros que não irlforma~ 
rem sua decisão no piazo esPecmcado no nó
mero 608 conservarão_a classe de contribui
ção qUe haviam escolhido anteriormente. 
_ ~11. (4) Os Membros poderãO a qualquer 

momento escolher uma classe de contribui
ção superior à que -haviam adotado anterior
mente_ 
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612.2.(1) Cada novo Membro pagará, com 
relação ao ano de sua a.d.~~.P_,. _1.,1ma contri
buição calculada, a partir do primeiro dia do 
inês de adesão. 

613. (2) Em caso d-e derlúnci_a da-C9nven
ção por um Membro, a contribuição deverá 
ser paga até o último dia do més em que 
a denúncia passe a ter ~feito. 

614.3. As quantias devidas renderão juros 
a partir do inkio de cada <:~no _fiscal da Untão. 
Estes juros são fiXados à taxa de 3% (três 
por cento) ao __ ano d1,1Jªr].te os seis primeiros 
meses e à tax?l de 6% (seis por cento) ao 
ano a partir do sétimo mês. 

615.4. As disposições seguintes aplicam
se às contribuições das empresas privadas de 
operação reconhecidas .. organismos científi
cos ou industriais e organizações internado-
nais: --

616.8) as enipresãSprivadas de operação 
reconhecidas e os 
organismos c:tentíficos ou industriais contri
buirão para as despesas dos Comitês Consul
tivos Internacionais de cujos trabalhos tenham 
aceito participar. Da mesma forma, as empre
sas privadas de operação reconhecidas contri
buirão para as despesas das Conferências Ad
ministrativas de que tenham aceito participar 
ou tenham participado segundo os termos do 
número358; 

617 .b) as organizações internacionais 
contribuirão igualmente para as despesas das 
conferências ou reuniões para as quais fofam 
autorizadas a participar, a menos que, sLYeito 
à reciprocidade, tenham sido isentas pelo 
Conselho de Administração; 

61B.C) as-empreSas privadas de operação 
re<:onhecídas, as organismos cíenb1icos ou in
dustriais e as organizações internacionais que 
contribuam para as despesas das conferên
cias ou reuniões segundo as disposições dos 
números 616 e. 617 escolherão livremente, 
no quadro que figura no n(tmero 111 da Cõn
venção, a classe de contribuiç~o segundo ?I 
qual pretendem participar das despesas, exce
ta as classes de 1/4 e de 1/8 de_ unidaQ.e r~er
vadas aos Membros da União, e informarão 
ao Se<:retário-Geral a classe que escolherem;· 

619.d) as empresas privadas de operação 
reconhecidas, os organismos científicos ou in
dustriais e as organizações internacional~ que 
contribuam para as despesas das conferên
cias ou reuniões poderão a qualquer momen
to escolher uma classe de contnbuição_ supe
rior à que haviam adota_d_o anteriormente; 

620.eT nenhuma redução do número de 
unidades de contribuição ter_á efeito durante 
o prazo de validade da Cohveti:ç:ão; 

621.) em caso de denúncia da partieipa
ção nos trabalhas de um Comitê Çgnsultivo 
Internacional, a contribuição deverá ser paga 
até o último dia do mês em que a denúncia 
passe a ter efeito; 

622.5;) o valor da unidade de contribuição 
das empresas privadas de operação reconhe~ 
ddas, dos organismos científicos ou indus
triais e das organizações internacionais para 
as despesas dos Comitês Consultivos interna· 
clonais de cujos trabalhos tenham aceito parti-

cipar. será fixado em 115 da unidade de contri
buição dos Membros da União. Estas contri
buiçõ~s serão consideradas como receita da 
União e renderão juros conforme as dispo.;. 
sições do número 614; 

623h) o valor da unidade de contribuição 
para as despesas de uma Conferência Admi
nistrativa das emPiesas pi'IVadas de operação 
reconhecidas que dela participarem nos ter
mos do número 358 e das organizações inter
nacionais que dela participarem, será f'IXado 
dividindo-se o valor total dã orçamento da 
conferência em questão pelo número total de 
unidades subscritas pelos membros a titu1o 
de contribuição para as despesas da União. 
As contribuições serão consideradas como 
urna recelta da Cliiião. Renderão juros a partir 
do sexagésimo dia após o" envio das faturas, 
às taxaS liXadas no número 614. 

6245. __ As de?pesas criadas Pelos labora
tóriOs e __ in_$talações técnicas d.a União_ devido 

--a me"dtções, testes ou pesquisas especiais por 
conta-· de certos Membrps, grupos de Mem
bros, organizações regionais ou outras, serão 
asswnid<ts por esses Membros, grupos, orga-
nizações ou outros. _ 

625.6. O preço de venda das publicações 
àS administrações, empresas privadas de ope
ração reconhecidas ou a particulares será de
terminado pelo Seáetário-Geral, em colabo
ração com o Conselho de Adm.inistração, ten
do em mente a cobertura, em regra geral, 
das despesas de reprodução e distnbuição. 

626.7. A União manterá um Fundo de Re
serva para formar um capital de glro que per
mita fazer freli.fe àS despesas essenc:::iais e 
inaritei' reservas em espécie- suficientes para 
evitar, na medida do possível, ter de recorrer 
a empréstimos. O Conselho de Administração 
fixará anualmente o montante do fundo de 
reserva em função das necessidades previstas. 
Ao final de cada ano fiscal, todos os ctéditos 

- orçamentários que não foram gastos ou com-
prometidos serão coloc.ados no fundo de re
serva. Os demais detaJhes relativos a esse fun
do de reserva acham-se .ciescritos no Regula
mento -Financeiro. 

AR11G080 

Responsabilidade Financeira das 
Conferências Administrativas e das 

Assembléias Plenárias dos ca 

627. 1. Antes de adotar as propostas com 
incidência_s financeiras, aS Conferências, as 
Conferências Administrativas e Assembléias 
Plenárias dos Comités Consultivos lntemaclo
nais- considerarão todas as previsões orça
mentárias da União, para assegurar que tais 
propostas não resultem em despesas supe
riores aos créditos de que o Conselho de Ad
ministração pode dispor. 

628. 2. Não será colocada em prática 
qualquer decisão de uma Conferência Admi
nistrativa ou de uma Assembléia Plenária de 
um COmitê Consu1tivo Internacional que r~
sulte em aumento -direto ou irid.ireto das des
pesas acima dos créditos de que o ConSelho 
de Administração pode dispor. 

ARTIGO 81 

Estabelec-Imento e Liquidação de Contas 

629. L As AdminiStrã.ções dos Membros 
e as empresas privadas de operação re~conh~
tidas que operam serviços internacionais de 
telecomunicações deverão estar d_e acordo 
quanto ao montante de s_eu:;;_ créQitos e dé-
bitos. . 

630. 2. As contas referentes aos débitos 
e créditos citados no número 629 serão esta
belecidas conforme as disposições dos Regu· 
lamentos Administrativos, a menos que acor
dos particulares sejam estabelecidos entre as 
partes interessadas .. 

ARTIG082 

Arbitragem: Procedimento 

(Ver Artigo 50) 

631. 1. A parte que recorrer à arbitragem 
iniciará o procedimento enviarido à outra parte 
uma notificação de pedido de arbltragem. 

632. 2.. As part~s decid:rão de comum 
acordo se a arbitrag_em deve ser _c-onfiada a 
pessoas, administrações ou governos. Se no 
prazo de um mês a contar do dia da notifica
ção do pedido de arbitragem, as partes não 
tiverem chegado a um acordo quanto a estec 
ponto, a arbitragem será confiada a governos. 

633. 3. Se a arbitragem for confiada a pes
soas, os árbitros nã_o de:verão ser nacionais 
de um país envolvido na controvêrsia, nem 
ter seu domicílio em um d,esses países e nem 
estar a seu seJYiço. 

634. 4. Se a arbitragem for cOT..fiada a go
vernos ou a administrações desses governos. 
estes deverão ser escolhidos entre os Mein· 
bras que não estejam envolvidos n~a contrQ
vérsia, mas que sejam partes do acordo c4ia 
apJicação a originou. 

635. 5. No prazo de três meses contados 
da data de recebimento da notificação de pedi
do de arbitragem, cada uma_das duas partes 
em controvérsia desígnar!i um árbitro. - _-

636. 6. Se mais de duas partes estiverem 
envolvidas na coti'ovérsia, c:ada um doS dois 
grupos de partes com interesses comuns IJ~ 
controvérsia designará um árbitro conforme 
o procedimento previsto nos números õ34 e 
635. 

637. 7. Os dois árbitros assim desjgn_ados 
escolherão um terceiro árbitro que, _caso os 
dois primeiros árbitros sejam pessoas e não 
governos ou administrações, _deverá S:CltisJazer 
as condições estabelecidas no núm~ro 633, 
e ainda, ser de nacionalidade diversa da_dos 
de~ai:S. Não haverldo acordo entre •o.s-· dois 
árbitros quanto à escolha do terceirO árbitro, 
cada árbitro proporá um terceiro sem qual
quer interesse na controvérsia. O Secretário 
Geral procederá então a um- SOrteio para de
signar o terceiro árbitro. 

639. 9~ O árbitro ou árbitros deciçlirão li· 
vremente o procedimento a seguir. 

640. _1 O. A decisão do árbitro único s~rá 
definitiva-e corripiOffieté"-rá a~;partés da confro. _
vérsia. Se. a arb_itragem for conflad~ a vá_rios 
árbitros, a decisão atingida pela maioria dos 
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votos dos árbitros será defU1itiva e compro
meterá as partes. 

641. 11. Cada uma das partes arcará com 
as despesas decorrentes da instrução e intro
dução da arbitragem. Os custos da arbitra
gem, além daqueles em que já incorreram 
as próprias partes, serão divididos igualmente 
entre as partes em litígio. 

642. 12. A União fornecerá todas as infor
mações referentes à controvérsia que os árbi
tros possam ju1gar necessárias. 

CAPITULO X!D 
Regulamentos Administrativos 

~ARTIGO 83 
Regulamentos Administrativos 

643. As disposições da Convenção são 
complementadas pelos seguintes Regula
mentos-Administrativo~ 

-Regulamento Telegráfico, 
-Regulamento Telefônico, 
-Regulamento de Radiocomunicações. 

EfVI. FÉ- DO QUAL, os plenipotenciários res
pectivos assinam a Convenção em um exem· 
Piar em cada um dos idiomas chinês,_ espa
nhol, francês, inglês e russo, no entendimento 
de que, em caso de desacordo, o texto em 
francês prevalecerá; este exemplar permane~ 
cerá depositado nos arquivos da União lnter
nacionatde Telecomunicações, que remeterá 

_uma cópia a cada um dos países signatários. 
Feito em Nairobi, em 6 de novembro de 

1982. 

Faço saber que o Congresso nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso l, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 56, DE 1989 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repúb!ica Argentina, o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para o Serviço 
Público da Telefonia Rural, na Faixa de 164.600 a 173.355 MHz, firmado em Bra$ilia, em 
23 de fevereiro de 1987. ~ 

Art 1' É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Argentina, o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para o Serviço da Telefonia 
Rural, na Faixa de 164.600 a 173.355 Mflz, firmado em Brasilia, em 23 de fevereiro de 1987. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso~Nacional quaisquer atos de que possa~ 
resultar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer Ajustes. Complementares. 

Art. 2' Este Decreto Legislàtivo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de outubro de 1989.- Senador Nelson Cameko, Presidente 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚ
BLICA ARGENTINA, O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E 
O GOVERNO DA REPÚBLICA ORIEN
TALDOURUGUAIPARAOSERVIÇOPú: 
BLICO DE TELEFONIA RURAL, NA FAI
XA DIE 164.600 A 173.355MH2 

fNDICE DOS ARTIGOS 

Artigo I-Objeto do Acordo 
Artigo IT- Definições 
Artigo III- Prioridade do Serviço Público de 

Telefonia Rural 
Artigo IV-Zonas de Coordenação 
Artigo V- Faixas atribuídas ao Serviço Pú-

blico de Telefonia Rural 
Artigo \'1- Cdté:rio de Proteção 
Artigo VIJ- Plano de Telefonia Rural 
Artigo VIII- Procedimento de Notificação 

e Consulta 
Artigo IX- Notificação e Intercâmbio de 

Correspondência 
Artigo X-Entrada em Vigor 
Artigo XI- Denónda 
Artigo xn-Emendas 

ARTIGO! 
Objeto do ACOrdo 

O presente Acordo será aplicado nas zonas 
de coordenação estabelecidas pelo Artigo IV, 

para a distribuíção, consignação e uso dos 
cariãis de Serviço PúblicO de Telefonia Rural 
compreendidos na faixa de 164.600 a 173355 
MHz. (Anexo 1), e para a solução prioritária 
das incompatibilidades de tais canais com os 
atribuídos a _outros serviços fixos e móveis na 
mesma faixa. 

ARTIGO II 
De/jnfçõeS 

1. Administração: é o Orgão ou departa
mento· governamental de telecomunicações 
de cada Governo, competente para intervir no 
cumprimento e execução do presente Acordo. 

2. Serviço Público de Telefonia Rural: ser
viço fJXO de radiocomunicações que permite 
integrar assinantes rurais à Rede Telefónica 
Pública 

3. Grupo de Canais: é uma quantidade de
terminada de freqüéncias,radioelétricas distri
buídas a cada área de seJViço (Anexo UI). 

4. Área de Serviço: é a zona geográfica 
de referência na qual estão localizadas todas 
as estações que utilizam o mesmo grupo de 
canais. 

5~ Plano de Telefonia Rural: é a distribui
ção geOgráfica dos grupos de canais (anexo 
IV). 

6. Modo de fundonamento: 
a) modo de consignação exclusiva (de ,ca· 

nafs): cada ca_nal âe _um mesmo grupo, -distri
buído a uma determinada área de serviço, de 
conformidade com o Anexo N, é consignado 
exclusivamente a um assistente, .Será identifJ· 
cada doravante como "monocanal ponto a 
ponto". 

b) modo de consignação compartilhada 
(âe canais): os canais de um mesmo grupo, 
distribuídos de conformidade com o Anexo 
IV. serão acessfveis a qualquer assinante den
tro da área de serviço. Este sistema será deno
minado doravante "múltiplo acesso". 

Os termos e símbolos utilizados no presente 
AcordO que· hâó estiverem aqui defmidos cor~ 
re-sponderão aos que se encontram definidos 
no Regulamento de RadiQcomunicações. 

ARTIGO UI 

PrlorkJade-dO Serviço Público 
de Telefonia Rural 

1. As Partes acordam em dar prioridade 
às consignações d0 SeMço Público de T elefo~ 
nia Rural em relação aos demais servíços flxos 
e móveis que funcionem na mesma faixa. 

2. As Administrações não consignarão fre· 
qOência a estações de outros seMços fixos 
ou móveis, antes de verificar, pela metodologia 
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de cálculo determinada no Anexo VI, a existên
cia de interferência, segundo o critério de pro
teção estabelecido no Artigo VI às estações 
que operem ou que venham a operar de acor
do com o Plano de Telefonia Rural (Anexo 
IV.) 

3. Em virtude do acordado nos Itens pre
cedentes, se uma estação do Serviço Público 
de Telefonia Rural sofrer interferência de u_ma 
estação de outro serviço que funcione na mes· 
ma faixa, a interferência deverá ser resolvida 
sem prejuízo para, o Serviço Público de TeJefo
nia Rural, mediante os procedimentos_ estabek 
lecldos no item A do Artigo VIII. 

ARTIGO IV 
Zonas de Coordenação 

1. Para os efeitos deste Acordo, são esta
belecidas zonas de coordenação constituídas 
por faixas geográficas, cuja largura com rela
ção ao território de cada__ um dos países, será 
medida na direçã-o de cada país, a partir do 
ponto que se indicará, segundo o limite que 
corresponda: 

-limite terrestre; a largura da faixa será 
medida a partir do referido limite. 

-limite lacustre_ fluvial ou mar'rt.imo; a lar
gura da faixa será medida a pa.rtir da costa 
do pais vizinho. 

2. A largura da faixa, do limite até o territó
rio de cada país, será de 150 Km para valores 
de K igu'ais a 4/3, sem prejuízo do disposto 
no Anexo Vll. 

ARTIGO V 
Faixas atribuídas ao SerViçOS Públicas 

de TelefoníéJ Rural 

ARTIGO VII 
Plano de _I_efe_fonia Rural 

1. O Plano de Serviço Público de Telefonia 
Rural figura no Anexo N. 

2. 0- Plano foi iealizado sobre um mapa 
com a escala de 1:1.000.000. 

3. O Plano poderá ser modificado sempre 
de conformidade com as disposições do preR 
sente Acordo. 

ARTIGO VIII 
ProcediinentO de Notifíéação e Consulta 

A - lncompatibilidades entre Estações do 
Serviço Púbi_ic:o de Telefonia Rural com Esta
ções de Outros Serviços; ria mesma faixa: 

1) No caso de comprovar-se que uma esta
ção do Serviço Público de Telefonia Rural so
fre interferênCia; de acordo com o critério de 
proteção _ estabelectdo no Artigo VI, de uma 
estação de Serviço fiXo ou móvel, a Adminis
tração prejudicada notificará o fato à Adminis
tração_da_eStação interferente, através do for
mulário A qr.,~e consta do Anexo V. 

2) A AdminiStração notificada deverâ dar 
resposta à notificação em um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias contados a partir do dia 
seguinte -à àata que figure no aviso de recebi
mento, defmido na Convenção Postal Univer
sal. A resposta deverá informar sobre as medi
das pertinentes para que cesse a interferência 
e indicar o prazo estimado no qual tais medi
das serão adotadas. Quando as medidas fo
rem adotadas, a Administração notifica.da farâ 
comunicado oficial. 

3) Em qualquer caso, a Administração a 
<;jue pertenÇa a estação interferente do serviço 
fixo ou móvel terá um prazo máximo de 18 
(dezoito) meses para fazer cessar a interfe-

1. As faixas de freqüêndas atribuídas por rência a partir da data de recepção da notifi-
cada Administração ao Serviço Público de_Je- . , cação. 
lefonia Rural enc_ontraJ'!l-Se especificadas no 4) No caso de comprovar-se que uma esta-
Anexo L Do mesmo modo, figurám no referido ção de serviço fixo ou móvel sofre a interve-
Anexo a atribuição a outros serviços fi;<.os e - rência de uma estação do Serviço Público de 
móveis, que deverão ser cbhsideraçlos para Telefonia Rural, a Administração prejudicada 
a solução de incompatibilidades, de acordo poderá notificar o fato à Administração da es-
com os termos dos itens 2 e 3 do Artigo Ul~- tação interferente, a fim de buscar, na medida 

2. Os canais do Serviço Público de Telefo- do possível, solução para a interferência. 
nia Rural compreendidos nas fai2<as especifi- 5) Se uma.estação do.serviço flxo ou mó
cadas no Anexo I estão determinados no Ane: _ -vel, Jocalj.tada fora da zona de coordenação 
x.o II. prevista no Artigo IV, causar interferência a 

3. A distribuição em grupos. dos çanais uma estação do Serviço Público de Telefonia 
especificados no Anexo lLestâ determinada Rural, a Administração a qual pertença a esta
no Anexo UI. ção interferente realizarâ o máximo esforço 

4. A distribuição geográfica dos grupos com 0 objetivo de evitar a interferência e.J:ds
que figuram no Anexo m está_ çletermin.;=da tente. 
no Anexo IV (Plano de Telefonia Rural.) B _ Modificações _do Plano de Telefonia __ 

ARTIGO VI 
Critério de ProJ(;Ção 

O critério de proteção para o Serviço PúbliR_ 
co de Telefonia Rural será o seguinte: 
-O nível do sinal interfer_ente _nª entrada 

do receptor não deverá ultrapassar o valor de 
- 130 dBm sobre umª impedância de_50 
ohms-dentro da largura da faixa do canal pro
tegido. 

Rural: 
1) Qualquer modificação do Plano de Tele

foníã RUfai deverá ser notificada às demais 
Administrações utJ.lizando-:se o Formulário B, 
_que constitui o Anexo V_ do presente Acordo. 

2) Considera-se rnqdificaçõe~ ao _Plano_ de 
Teiefoil.lã -Rural qualquer modificação d9s 
Ane><ooJ!UY e vm. 

3)__f_~-se um prazo de 30 (trinta) dias, con~ 
tado a partir do dia seguinte à data que figure 
no aviso. de rec~imento, definido na Conven-

ção Postal Universal, para que as Adminis
trações notificadas formulem sua- opõsição 
tec:nic:arileftte- funaamen.tada - se a tiverem 
- à nlodificação. 

4) Se existir oposição tecnicamente funda
mentada - formulada no prazo correspon
dente -;-. não p·oderá ser_ realiz.ad--ª a modifiR 
cação, enquanto não se chegar a wn acOrdo 
com a:iAdmínístraÇões queseopusere_m. Es
te enter).dimento entrará em vigor quando fo· 
rem trocadas, entre a.._s Admin~traç_ões, as res
pectivas comunicaçõeS de aprovação. 

5) Np caso de não haver oposição tecnica
mente fundamentada ou de ter transç_orrido 
o prazo mendonado no item 3 deSte AJ;:tigo, 
a Administração notific'apte estará_autornatiR 
camente autorizada a realizar a modificação 
notificada, sempre de conformidade com cri
térios ;técnicos estabelecido;; nq presente 
Acordo. Sem prejuíz6 do que precede, a Admi
nistração nOtificahte co'municará oficialmente 
o fat9 ,às O\.!.tr_as Administrações, fornecenª-o _ 
os dados incluídos no formulário B, que figura . 
noArlexo V do presente Acordo. 

Para os fins deste A~rdo entender-se-á por 
"oposição tecnicamente fundamentada" a 
que se 'formule corri base no critério de prote· 
ção estabelecido no Artigo Vl. 

ARtiGO IX 
Notificações e Intercflmbío 

de CoiresponáériCiã 

T adas as notificações a que se refere o Arti
go Vm e o intercâmbfo de correspondência 
que ~e realize em virtude do presente Acordo -
deverão ser diriQidos às Administrações de ca
da Governo e aos seguintes endereços que 
se considerarão válidos~ até que sejam mo-difi
cados por comunicação formal: 

Administração da República Argentina 

Secretaria de Comuntcadones , 
Dirección Nacional de Radiocomunicacio-

nes 
Saimiente 1_51_, 4 Piso 
l.ÓOO ___: Capital Federal - República Ar~ 

gentina 
Tf: (1) 337385- 3:Í9451 ::_TELEX: 

21706 SECOM AR 
Administração da República F ederativ~ do 

Brasil 
Ministério das ·comuni<:ações 
Secretaria de Assuntos lnte_in<kionais _ 
70.044-- BrasHia~DF- Brasil 
Tf.: (61) 223-4992- TELEX: (61) 

1994/611994 MNCO BR. - -
Administração_ da Repúb-Iic'a Orientar do 

Ur1.1gual · 
Administración Nacional de Telecomunfca-

ciones (ANTEL) 

Daniel Fernandez Crespo 1534 
Montevideo -Uruguai 
Tf.: (2) 954068 (2) 952311 - TE;l.EX: OY 

(32) 850 ; 

ARTIGO X 
Entrada em Vrgor 

1. O presente Acordo entrará_ em vigor na 
data em que o Ministério das Relações Exte-
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riores da República Federativa do Brasil noti· 
fic~r os Estados que o assinaram de que foi 
depositado o segundo instrumento de ratifi· 
cação. 

2. A partir daquela data o presente Acordo 
entrará em vigor entre os Estados cujos instru
mentos de ratificação tenham sido depositaH 
dos, 

ARTIGO XI 
Denúncia 

O presente Acordo Poderá ser denundado 
por qualquer das Partes mediante notificação 
eScrita dirigida ao deposJtário, cessando seus 
efeitos a partir dos 180 (cento e oitenta) dias 
da notificação da denúncia às f'artes. A denún~ 
ciá efetuada por uma das Partes não afetará 
a vigência do Acordo entre as restantes. 

ARTIGOXfl 
Emehdãs 

O presente Acordo poderá ser emendado 
totaJ ou pardalmente de comum acordo entre 
as Partes signatárias. As emendas entraráo em 
vigor na dát.a em que as Partes forem notifica
das de suas respectivas aprovações. 

Feito em BraSJ1ía, aos 23 dias do mês de 
fevereiro de 1987, em três exemplares origi
nais nas línguas portuguesa e espanhola, sen
do ambos os textos igualmente autênticos, o 
qual será depositado no Ministério das Rela
ções Exteriores da República Federativa do 
Brasil. - PeJo Governo da República Argen
tina: HeCtar Subiza, Juan Augíno Oininara -
Pelo Governo da República Federativa doBra
sil: Roberto de Abreu Sodr~.- Antônio Carlos 
Magalhães·- Pelo Governo· da República 
Oriental do Uruguai: Roberto Wvo Bonomt. Mi
guel Weytes. 

USTADEANEXOS 

Anexo I. Faixas de Frequêncfas atribuídas 
aos serviços públicos de telefonia rural, ftxo 
e móvel entre 164,600 e 173.355 MHz. 

Anexo IL Lista de canais atribuídos ao servi
ço público de telefonia rural. 

Anexo III. Distribuição de canais nos grupos 
de frequências do serviço público de telefonia 
rural. 

Anexo N. Plano de telefonia rural. 
Anexo V. Modelos de formulários A e B e 

suas instruções 

Anexo VI. Metodologia para determinação 
de interferência 

Anexo VII. Valor de K 

Anexo VIU. Dados técnicos típicos dos siste
mas de telefonia rural. 

FAIXAS D~ rRrQUÊNCIAS ATRIBUiOAS AOS SE~VICOS PJBLICOS OE TELEFCNJA 
RUR~L. FIXO E HóVEL ENTRE 164.600 E 173.35~ HHz 

ARGENTINA 

BRASIL 

167.235 173.3:5:5 
-----;;:rxõ--:--i_____ , --~ ---------------~ 

E I TELEFONI11 RURAL I FIXO E tiólJEL f TELEFONIA RURAL I 
I MóVEL I CIDA> I I <VOLTA) I _L _________________ __,__ ____________ __t__ _______ _J. 

170.200 173.355 

~------------------ ·-~-----,.~-------~-

' TELEFONIA RURAL fiXO MóVf:L I TELEF'ONI~ RURAL I FIXO E MóVEL 
I 
I 
I I <IDA> I CVOLTA> I 

i __________ ----'-------'------------'-------- -------'-

164.600 167.235 

----------------·--~--------· ----------, --------··-· ---·-
FIXO I 

URUGUAI E I TELEfONIA RURAL FIXO E HóVEL I TELEFONIA RURAL 
I Hóve:L I <IDA> I (VOLTA> I 

L-----------L-- --------------'------------i 
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ANEXO li ·- ARGENTINA 

LISTA DE GANAIS ATRJBUíOOS 

AO SRV IÇO PúBLICO DE 

TF.tEFONIA RURAL 

As freq..~ênc ias de Ida de cada 
canal correspondem ãs de transmissão 
da central e as de volta são" as de 
transmissão das estações de assinante. 

Canal na Ida (hl-lz) 

1 165.260 
2 165.285 
3 165.310 
4 165.335 
5 165.360 
6 165.385 
7 165.410 
8 165.435 
9 165.460_ 

10 165.485 
11 165.510 
12 165.535 
13 165.560 
14 165.585 
15 165.610 
16 165.635 
17 165.660 
18 165.685 
19 165.710 
20 165.735 
21 165.760 
22 165.785 
23 165.810 
24 165 835 
25 165.860 
26 165.885 
27 165.910 
28 165.-935 
29 165.960 
30 165.065 
31 165.010 
32 166.035 
33 166.060 
34 166.035 
35 166.1 tO 
36 166. 135 
37 166. 150 
38 166. 185 
39 )66_'-?.10 
40 166.235 
41 166.260 
42 166.285 
43 166.310 
44 166.335 
<15 166.360 
46 166.385 
47 166.410 
48 166.435 
49 166. 460 
so. 166.485 
51 166.510_ 
52 166.535 
53 166.560 
54 16!). 585 
55 166.610 
56 166.635 
57 166.660 . 
58 166.685 
59 166.710 
60 166.735 
61 166.760 
62 166.785 
63 - 166.810 
64 166.835 
65 166.860 
66 166.885 
67 166.910 
68 166.93!; 
69 166.960 
70 166.985 

Volta (p,f-fz) 

171.385 
171.-410 
171.435 
171.460 
171.485 
171.510 
171.535 
171.560 
171.585 
171.610 
171.635 
171-660 
171.685 
171.710 
171.735 
171.760 
171.785 
171.810 
1}.1. 835 
1'!1. 860 
1'!1. 885 
171.910 
171.935 
171.960 
171.985 
11<~-010 
172.035 
172.060 
172.085 
112.110 
ü2.135 
172.160 
172, 185 
172.210 
172.235 
172.260 
172.285 
172.310 
172.335 
112-360 
172.385 

.172.410 
172.435 
172.470 
172.485 
1'72.510 
172.535 
172.. 5.60 
T72.585 
172.610 
172.635 
172..600-
172.685 
172.710 
172.735 
172. 760 
172.785 
172.8_10 
172.835 
172.860 
172.885 
172."910 
172:935 
172.960 
172.985 
173.010 
173.035 
J73.060 
173. 085 
173.110 
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Canal na Ida (Yiz) 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

167.010 
167.035 
167.060 
167.085 
16'/.! 10 
!67.135 
167.160 
167.185 

-167.210 

Volta (r.t-lz.) 

173.135 
173.160 
173.185 
173.210 
173.235 
173.260 
-iJ3.285 
173.310 
_"173.335 

O canal n!:! 75, QJe corresponde âs 
frequência:; de 167.110 t.f-IZ (ida) e 
173.23G Mf-lz (volta). é chamado canal de 
reserva e sua ut i 1 ização estã destinada 
_a funções cfe caráter- nfio permanente 
(man_ut_encão, atendimento_ de casos de 
emergências. etc}c 

"'~- ~~ANEXO I I - llRASIL 

liSTA óE CANAIS ATRT8UIOOS 

AO SERVIÇO PÚ8L ICO DE 

TELEFON lA RURAL 

As- fl"equênclas de iaa de cada 
canal correspondem ãs de transmissão 
Clã central e as de volta São as de 
trã:rlsmtssão das estações de asstnante. 

Canal NQ 

831 
832 
833 
834 
835 
836 
837. 
838 
839 
840 
841 
8<2 
843 
844 
845 
846 
_847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 __ 85_4_ 

8_~5-
856 

. 857 
858 
859 
860 
861 

- 862._ __ 
J363 ---
864 
865 
866 
867 
868 
86,9 
870 
871 
872 
813 

- 874 
875 
876 
877 
878 

Ida (t.f-lz.) 

164,61 
164,63 
164,65 
164.67 
164,69 
164,71 

,1§4. 7:L_ 
164,75 
164,77 
164,79 
104.81 
164,83 
164,85 
164,87 
164,89 
164,91 
164,93 
1611,9_5_ 
re4,9'1 
1Q4,99 
t65..01 
165,,03 
165,05 
165,07 

- 165,0~ 
---,-65.11 

165,13 
155,15 
165.17 
165,19 
165,2,1 
165,23 
165,25 
16.1), 2.7 
165.29 
165,31 
165,33 
t65.,_35 
165,37 

.165,39 
165,41 
165,43 
165,45 
165,47 
165,49 
165,51 
165,53 
165,55 

Volta {t.tlz) 

169,2.1 
169,23 
169,25 
169,2.7 
16_9,29 
169,31 
169.33 

. 169,35 
169,37 
169,39 
169,41 
169,43 
169,45 
169,47 
169,49 
169,51 
169,53 
169,55 
169,57 
169,59 
169,61 
169,63 
\69,65 
169,ê7 
168,69 
169.71 
169,73 
169,75 
169,77 
169,79 
169,81 
169.83 
169,85 
169,87 
169,89 
16Q_,91 
169,93 
169.95 
169,97 
169,99 
1'/0,01 
170~03-
170,05 
170,07 
170,09 
170,11 
170.13 
170,15 

Canal NQ Ida (11--tz) Volta (t.t-lz) 

- 879 
88_0 

165,57 
165,59 

1'10, 17 
170,19 

O carta í nl<! 877, Q.Je corresponde ãs 
freq.rências de 165,53 li-lz (ida) e 170~ 13 
MHz {volta). é -Chamado canal de reserva 
~ sua _ufilização 'esta oesttnada a 
funções de carãter- não permanente 

_(manutenção. atendimento do casos de 
emerg&lcia, etc.) 

ANEXO I I - URUGUAI 

USTA DE CANAIS ATRIBUÍDOS 

AO SERV fCJ) PÚBLICO DE 

_J.ELE.FONIA RURAL 

M f reQUênc i as de i da de cada 
canal c,..-orrespondem às ele transmissão 
da_ central e as da. volta são as de 
tr-an~m is_são das estações de ass lnante. 

Canal ng 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I\ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

-- .,.- 2'2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

" 45 
46 
47 
48 
49 

-so 
51 
52 
53 

" 55 
56 

Ida (M--!z) 

165.260 
165.2BS 
165.310 
165.335 
165.360 
165.385 
165.410 
165.-435 
165.460 
165.485 
T65:$i0-
165.535 
165.560 
165.585 
165.610 
165.635 
165.660 
165.68_5 
165.710 
165.735 
165.760 

. 165.785 
165.810 
165.835 
165.860 
165.885 
165.910 
165.935 
165.960 
165-065 
165.010 
166.035 
166.060. 
166.085 
166.110 
166.135 
166.160 
166.185 
166.210 
f66. 23-5 
166.260 
166.285 
166.310 
166.335 
166.360 
166.385 
166.410 

.. 166.435 
166.460 
166.485 
16G 510 
166.535 
166.560 
166.585 
166.610 
166.635 

Volta (t.lll:) 

171.385 
171.410 
171.435 
171.460 
171.485 
171.510 
171,535 
171.560 
171.585 
171.610 
171.635 
171.660 
171.685 
171.710 
171.735 
171.760 
171.785 
171.810 
171.835 
171.860 
171.885 
171.910 
171.935 
171.960 
171.985 
172..010 
172.. 035 
172.. 060 
172.085 
172.110 
17~. 135 
172...160 
172..185 
172..210 
172..2.35 
172.260 
172.285 
172,310 
172.335 
172.360 
172.385 
172..410 
172.435 
172.470 
!?2. 485 
172_.5_10 
172.53'5 
172.560 
172.585 
172.610 
172.635 
172.660 
172.685 
172..710 
172.. 735 
172.760 
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Canal ' 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

"' 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

Ida (M-Iz) 

166.660 
166.685 
166. i lO 
166.735 
166.760 
166.785 
166.810 
166.835 
166.86.0 
166.Ba5_. 
166.910 
166.935 
166.960 
166.985 
167.910 
167.035 
167.060 
167.005 
167.110 
167.1$5 
16.7. 160 
167. 185 
165~21<0 

Volta {!>fiz:) 

172.785 
172.810 
172.835 
172.860 
f72..885 
1_7Z,9i0 
172.935 

--172.950 
172.935 
173.010 
173_.035 
173.080 
1'73.085 
173.110 
173.135 
173.160 
173. 185 
173,210 
173.235 
173.260 
173.285 
173.310 
173.335 

Canal ng 

7 
lO 
11 

" 16 
23-
26 
21 

canal n.Q 

21 
22 
25 
30 

_3<C 
36 
37 

O canal nO: 75, que r::orreSpctlc:!e às 
freoUI§nclas de 167.110 MH( Ida) e 173.235 
M-lz. (volta), é chamadO canal de reserva 

- -- 41 

e !lua ut i ll:tar;J.o está <1est !nada a 
funções de caráter ni1c permanente 
(manutenção, atendlmDnto d~ casos IX
emergência, etc.J 

At>lEXO II J - ARGENTINA 

DISTRIBUIÇÃO DE CANAIS NOS 

GRUPOS DE f'RtQÜ~NC IAS fJ') 

SERVICO PÚBLICO DE 

TELEFONIA RURAL 

canal ng 

28 
29 
31 
35 
38 
40 
43 
44 

Canal nQ 

s f r eqüênc 1 as de i da de cada cana 1 cor .resPOr 
1smissào da central e as de volta são 
1smlssJ.o das esta~:;ões d€' assinante. 

33 
34 
39 
42 
46 
47 
49 
54 

Gana! nP 

1 
2 
4 
9 

13 
15 
18 
19 

Canal nQ 

3 
5 
6 
8 

12 
17 
20 
24 

GRUPO X 

Ida 

165.260 
165.285 
165.335 
165.460 
165.560 
165.610 
165.685 
165.710 

GRUPO II 

Ida 

165.310. 
165.360-
165.385 
165 . .435 
165.535 
165.660 
165.735 
165.835 

Freqüêncfas t~) 

Volta Canal n2 

111.385. ·. 45 
171.41Ô. 48 
171..46b 50. 
171.585 53 
171.685 57 
171. 7~5- 59 
171.8f0 _60 
171.835 62 

Freqüências (t.tn:) 

Volta .. Canal n2 

171. .435 
17.1.485 
171.510 
171.560 
171.660 
171.785 
171.800 
T71.960 

51 
52 
55 
56 

- ·63 
64 
66 
67 

.GRUPO I l J 

Ida 

165.410 
165. 465 
165.510 
165.585 
165.635 
165.810 
165.885 
165.910 

GRUPO "J;,· 

Ida 

165.760 
165.785 
165.860 
165.985 
-166.035 
166 .. 13"5 
-166.160 
166.260 

_GRUPO V 

Ida 

165.935 
165.960 
166.010 
166.110 
166.185 
166.235 
166.310 
166.335 

GRUPO VI 

Ida 

166.060 
165.085 
166.210 
166.285 
166.385 
166.410 
166.460 
166.585 

GRUPO VII 

Ida 

166.360 
166.435 
166.485 
166.560 
166.660 

. 166.710 
166.735 
166.785 

GRUPO V[[ l 

Ida 

166.510 
166.535 
166.610 
166.635 

-166.810 
166.835 
166.885 
166.910 

FreQÜênctas O.Jtz) 

Volta 

171.535 
171.610 
171.635 
171.710 
171.760 
.171.935 
172.010 
172.035 

Freqüências (Afiz) 

Volta 

171.885 
171.910 
l7L985 
172.110 
172.JEl0 
172. 260 
172.285 
172.2.85 

f'reQÜências (p,f.,z) 

Volta 

172.060 
172.085 
172. 135 
172.235 
172.310 
172.360 
172.1135 
172.460 

Freqúências {M-Iz} 

Volta 

171. 185 
172.2.10 
172.335 
172.410 
172.510 
172.535 
172.585 
172.110 

Freq!.iências (llf-lz) 

Volta 

172.485 
172.560 
172.610 
172.685 
172 .. 185 
172.835 
172..860 
1?2.910 

Freqüênctas (M-Iz) 

Volta 

172.635 
172.660 
172.735 
172.760 
172.935 
172..960 
1.73.010 
173.035 

canal nQ 

58 
61 
65 
69 
70 
73 
74 
77 

canal nQ 

69 
71 
72 
76 
78 
79 

ffiUPO IX 

Ida 

166...6&5.-
166. 760 
166.86.0 
166.935 
166.985 
167.060 

167.085 
167.160 

GRUPO X 

Ida 

166.960 
;e~ .010 
167.035 
167 .. 135 
167.185 
167.iiõ 

Freqüéncfas (lofiz.) 

Volta 

1.'1'2..810 
172.885 
112.985 
11a.oso· 
173. 110 
173 .. 185 
173.2.10 
173.285 

Freqüências (p,f.Jz) 

Volta 

173.085 
173.135 
173.160 
173.250 
173.310" 
173.335 

ANEXO III - BRASIL 
DISTRIBUIÇÃO D~?ANAIS NOS 

GRUPOS DE FRE~NCIAS DO 
SERVIÇO PÚBLICO DE 

TELEFONIA RURAL 

As freciiências de ida de cada 
canal correspondel!l às de transmissão 
da central e as de volta são as de 
.tr.ar~smissão aas estações de assinante. 

Ida Volta 

Grupo Cana 1 nQ M-lz - Ida Volta 

2 

3 

336 
855 
857 
860 
872 
873 
880 

835 
853 ... 
856 
863 
867 
879 

834 ... 
·BoJO 

851 
852 
861 .,. 
831 
838 
840 
846 
865 
866 
869 

832 
839 
8<1 
842 .., 
858 
870 

16-4,71 169,31 
165,09 169,69 
165,13 169,73 
165,19 169,79 
165,43 170,03 
165,-45 170,05 
165,69 170,19 

16.(,69 169,29 
165,05 169.65 
165,07 l69,6l 
165,11 169.71 
165,25 169,85 
165,33 169,93 
165,57 170,17 

164,67 
16-4,89 
15.(,97 
165,01 
165,03 
165,:?1 
165,-47 

16.(,61 
16.(, 75 
16.(, 79 
16.(,91 
165,29 
165,31 
165,37 

169,27 
169.49 
169,57 
169,61 
169,63 
f6.9,31 
170,07 

169,21 
169,35 
169,39 
169,51 
169,89 
169,91 
169,97 

164,63 169,23 
164,77 169,37 
16-4,81 169,-41 
1fA,83 169,-43 

. 16.t,93 169,53 
165,15 169.75 
165,39 169,99 

A 
B 
c 
ó 
E 
F 
G 

A 
a 
c 
O 
E 
F 
G 

A 
B 
c 
O 
E 
F 
G 

• B 
c 
o 
E 
F 
G 

A' 
e:• 
c· 
o• 
E' ,. 
G' 

•• •• c· 
o· ,. 
F' 
G' 

A' •• c· 
o· 
E' 
F' 
G' 

A' •• c· 
o· ,. 
F' 
G' 

A A' 
B 8' 
c c· 
o o· 
E E' 
F. F' 
G G' 
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• 

7 

833 
8<3 
84< 
8<8 
850 
862 
871 

B37 
859 
B6< 
868 
875 
876 
878 

164,65 169,25 .... 
164,65 169,45 B 
164,87 169 • .47 c 
164,95 169,55 o 
164,99 169,59 E 
165,23 169,83 F 
165,41 170,01 G 

164,73 169,33 A 
'165,17 169,77 B 
165,27 169,87 c 
165,35 169.95 D 
165,.C9 170,09 E 
165,51 170,11 F 
165,55 170,15 G 

ANEXO III - URUGUAI 

IJ IS m lBLII CÃO DE CANA tS NOS 

CilUPOS Ot: fREQUÊNCIAS Do 

SERVIÇO PU81.1CO OE 

TELEFO'HA RURAL 

A' 
B' 
C' 
D' 
E' 
f' 
G' 

A' 
8' 
C' 
D' 
E' 
F' 
G' 

As freQÜências dP Ida de cada 
canal c.:orresponoem as de tt·ansmiss~o 
da central e as de volta sOO as de 
transnÍissã_o das estações de assinante. 

Canal ng 

I 
2 

' 9 
13 
lti 
18 
19 

Canal ng 
3 
5 
6 
8 

12 
17 
20 

'-' 

Canal ng 

7 
10 
11 

" 16 
23 
26 
27 

Canal ng 

21 
22 
25 
30 
32 
36 
37 
41 

GRUPO 

Ida 

165.260 
165.285 
165.335 
165.460 
165.560 
165.610 
165.685 
165.710 

GRUPO II 

Ida 
165.310 
165.360 
165.385 
165.435 
165.535 
165.660 
165.735 
165.835 

GRUPO t II 

!da 

165.410 
165.485 
165.510 
165.585 
165,635 
Hi5.810 
165.885-
165.910 

C:RUPQ IV 

!da 

165.760 
165.785 
165.860 
165.985 
166.035 
166.135 
166. 160 
166.260 

FreQÜêncfas (111-lz) 
Volta 

171.385 
171.410 
171.400 
171.585 
171.685 
171. 735 

·-- 171.810 
171.835 

FreQiiênci as {l*lz) 
Volta 

171.435 
171.485 
171.510 
171.560 
f7l.660 
171.785 
171.860 
171.960 

Freqüências (t.f.lz) 
Volta 

171.Q.35 
171.610 
171.635 
171.710 
171.760 
171.935 
172.010 

- 172.035 

Freqüências (t.f.lz) 
Volta 

171.885 
171.910 
171.985 
172. 110 
172.160 
172.260 
172.285 
172.385 

canal ng 

?.8 
29 
31 
35 
38 
40 

40 
43 

" 
Canal nQ 

33 
34 
39 

" 46 
47 
49 
54 

Canal nQ 

45 
48 
50 
53 
57 
59 
60 
62 

Canal nQ 

51 
52 
55 
56 
63 
64 
66 
67 

canat ng 

58~ 

61 
65 
68 
70 
73 
74 
77 

Canal ng 

69 

"~ 
72 
76 
78 
79 

GRUPO V 

Ida 

165.935 
165.960 
166.010 
166. TIO 
166.185 
166.235 

166.235 
166.310 
166.335 

GRUPO vi 

Ida 

166.060 
166.085 
166.210 
i66. 285 
166.385 
166.410 
166.460 
166.585 

GRU~_q Vf! 

Ida 

166.360 
166.435 
166.485 
166.560 
t66.660 
166.710 
166.735 
166.785 

GRUPO \'III 

!da 

166.510 
166.535 
166.610 
166. 635 
166.810 
166.835 
166.885 
166.910 

GRUPO IX 

Ida 

166.685 
166.760 

'166.860 
166.935. 
166.985 
167.060 
167.085 
167.160 

GRUPO X 

Ida 

166.960 
167' 010 
167.035 
167. 135 
167.185 
167.210 

Outubro de 1989 

Freqúências (t.f.lz) 
Volta 

172.060 
172..085 
172.135 
172.235 
172.310 
172.360 

172.360 
172.435 
172.460 

Freqüéncias (r.ttz) 
Volta 

172.185 
'172.210 

172.335 
- 172.410 

172.510 
172.535 
172.585 
172.710 

Freqüêncfas (J.Hz) 
Volta 

172.485 
n2.56_o __ 
172.610 
17?.. 685 
172.785 
172.835 
1_72..860 
172.910 

Freqüências (,..b::) 
Volta 

172.6_J5__ __ 
172.:660 
172~13'6' 
112.160 
172.935 
172:960 
173.010 
173.035 

Freaüênc1as (Pofiz) 
Volta 

172.810 
112._885 

.. 1'12..985 
_173.060 
173. 110_ 
173-185 
173.210 
173.285 

Freqüências (J.ttz) 
Volta 

173.085 
173. 135 
173. 160 
173.260 
173.310 
173.335 
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FOIH1ULÁW' rt't A 

N(l r tFICAC!:O O-E F.:STACÕES DEIEL'Ef'"Ô_N_!"A. riÚ~(AL- ( INTERFÓHDAf 
1'1• 1 :; NOT IF ICAf'fTE 

th)L TlP LO ACESSO 
SISTEHAS 

ttONOCANAL 

DATAl / / 

I CARACTERiSTICA-OA ANTENA I 
~·· ' ----- ------------~.-.--~----_____ ,1._.,.. _______________________________ 1 ______________ _ 
ll UCALIDAOES I COORDENADAS I N.JHERO I rRl::(iiJí.N- TG-Múio 11-'0LAR I -I ALTURA I ABERTURA I ,:.,z IHUTEJ ATENUACZO I DATA OE I 
I I I I OE ICIAS lN- J(dBI)/ZACAO I DA I DO I ( ) I DE !COLOCA-I 
I I lo! I S !GRUPO- ITERF(RIDASI I /ANTENAl LÕ.8ULO l /FILTROS IC!:O EHI 
I I I I <nHz) I <MH.z;:) I I I I < ) I I I SERVI COI 
r ----------1-----•-----1-------1----------1 -----l-------l------1---~-----l-------r---------r------ 1 
I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I l I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I f I f I 
I I I I I I I I 

I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

1 I I J I l I I I I I 

1-----------l _L----------l-----i _______ l_ _____ l--------l-------1---------1-------i 

INS1RUÇÓES PARA O USO DO 
FOMULÁRIOA 

LocaUdades: 
Para caso de múltiplo acesso indicar-se-â 

o nome da localidade_onde se encontra a esta
ção central interferida (EC). 

Para o caso de monocanal ponto a ponto 
indicar-se-ão os nomes das localidades das 
estações interferidas. 

Coordenadas: 
Jndicar-se-áo as coordenadas geográficas, 

longitude e latitude em graus e minutos sexa
gesimais, da locaJização de cada uma das es
tações interferidas. 

Número de Grupo: 
Indicar-se-ão o número do grupo onde se 

encontrar a estação interferida. 

Frei"qüênclas Interferidas: 
Indicar-se-á a ou as freqüências interferidas. 

Ga.ilio: 
Jndicar-se-á o ganho da ant~na na direção 

de máxima radiação, com relação a isotrópica 
emdBi. 

Abertura do Lóbulo: 
lndicar-se-á, em graus sexagesimais, o ân

gulo total medido sobre o plano de polarização 
correspondente que compreenda a direção de 
máxima radiação, dentro do qual a potência 
radiada em qualquer direção não se reduz em 
mais de 3 dB com relação a potênda radiada 
na direção. 

Polarização: 
[ndicar-se-á o plano de polarização ernpre~ 

gado nos sistemas de antenas, vertical (V) ou 
horizontal (H). 

Altura da Antena: 
Indicar-se a _altura da antena, em metros, 

com relação ao rúvel do solo. 

Azimute-; 

lndicar-se-á o azimute de máxima radiação 
da antena em graus sexagesimais, a partir do 
Norte verdadeiro e no sentido das agulhas do 
relógio. 

No caso de uma antena sem características 
diretivas preencha com "NO". 

Atenuação de Cabo Coaxial: 
lndicar-se-á a atenuação (em dB) no cabo 

coaxiaL 

Atenuação de Filtros: 

lndicar~se-á a atenuação de inserção, em 
dB, dos filtros adicionais que possam existif 
no caminho do sinal de rádio freqüência entre 
a saída do transmissor e a antena 

Data de colocação em serviço: 
lndicar-se-á o dia, mês e ano do início do 

serviço da estação considerada. 
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FORMULÁRIO B 

NOTIFICACZO OE ESTACõ-!:::s--oE TELEFONIA RURAL CI10DIFICACÕES> 
PAiS NOTIFICANTE 

....: -('ldlc;:~o de ui. c:anii1 a Ullla Área d-e Serviço 

SISTEMA MON~CANAL - Hodiflcaç:âo de canais entre ~reas de Servico 
- Outras ~odificaç:Ões 

-Adição de ~ruPó de canais 
-Modificação de 9rupo de canais 

SISTEMA HtlLTIPLC' ACESSO- Modificac;:ão de locallzaç:~o de Área dL f.erviç:-c 
-Modificação de polarização 
- O·~tras modificações 

·-------------- - -- --.-.. -~--------"---------.------~----. ·----"-- I 
I LOCI'I.LIOAOE 1 COO!;:OENADAS l NúHE:RO OE I F'REQU_a:NCIA I PQ!,AJ:!l'i:ACÃO I ÁREA DE I It.!_'<l:t!r.!_C:~o I 
I I W I S I GRUPO I (Mil;:) I I SERVICO 1 COMI I rllCtHAP. I 
l------....,.,.,....,.,..J------I------I----------1----- ··-----1------------- ---------1---·· -------
1 I I I l I I I 
I I I I I I I 
I I I I J I I 
I I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I 1 I I I I I 
~_ _______ L ___ l. ___ .!------'---- ---!- -----------..!---- _ _;- J 

ANEXO VI 

METODOLOGIA PARA DETERMINAç:AO 
DE INTERFER~CIA 

811 = Pt + 0~1 -1\1 --~t + Gar -Aa 
- A.:J - ~ + M, deverá s_er menor ou igua1 
a-130dBrn. 

Donde: 
SI1 = Sina1 interferente na entrada do recep

toremdBm. 
P1 = PÇltência de saída do transmissor em 

dBrn. 
G~t = Ganho da antena transmissora em 

dBi. 
~~ = Atenuação de filtros existentes depois 

do transmissor em dB. 
Act_ = ~t~nua~ãC)_()o cabo coaxial da estação 

transmissora em dB. -
Gar = Ganho da antena receptora da esta

ção interferida em dBi. 
A.:, = Atenuação do cabo coaxial da esta_ç_ã_o 

receptora em dB. - _ _ _ 
~ = Atenuação no espaço livre obtida atra

vés da seguinte fórmula: 
A,1 ~ 32.44 + 20 log f (MHz) + 20 log 

d (km). 
. ~e = Atenuação devido a difraçã:o esférica, 

ca1culada de acordo com a R~mendação 
526 do CCIR, adotando-se wn valor de K = 
413. 

Ms = Margem de superpropagação, com 
valor de I O d8. 

-130 dBm "" Nível máximo do sinal interw 
ferente, na entrada do receptor. 

2" Passo 

SI2 = SI, - "\c - ~~ - Adr deverá ser 
menor ou igual a- 130 dBm 

Donde: __ _ 
812 = Sinal interferente rl8 entrada do re

ceptor. 
~c = Atenuação devida à utilização de pola

rizações ortogonais (cruzadas) da antena 
transmissora e da antena receptora da estação 
em estudo. 

Ac._ = Atenuação devida.{lo diagrama--de 
radiação da antena transmissora, na direção 
da estação interferida (discriminação angular). 

A.:. = Atenuação devida ao diagrama de 
radiação da antena receptora na direção da 
estaÇãõ rnrenerente (discr!minÇJ;ção angular). 

3"Passo 

SI3 = S~ - Am, deverá ser menor ou igual 
a_- 130 dBrn. 

Donde: _ 
SI3 = Sinal interferente na entrada do reM 

ceptor. "b = Atenuação devida à obstrução do 
trajeto (determinada com base em cartas geo· 
gráficas, preferencialmente de 1:50 000, utili· 
zando o fato! k_ =_~/3 para o estudo). 

~O VIl 
VALOR DEi<: 

As Administrações tomam nota de que na 
zona norte do paralelo 29, a Administração 
Argentina tem comprovado valores de K maio-

res que 4/3, em consequência as Admini~
trações envolvidas ficam alertadas sobre a 
possível interferênçi.a que poderão causar as 
estações dos serviços ftxos e móveis sobre 
a Telefonia Rural em uma faixa compreendida 
entre os 150 e 200 km em razão de um K 
maior que 4/3, caso em que deverão ser apli
cados os procedimentos do Artigo VIII. 

Tais estações não serào modificadas em 
suas caracteristicas técnicas até que não pro
voquem uma interferência real, segundo o Ar· 
ti~o VI. 

ANEXO VIU 

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS DOS 
SISTEMAS DE TELEFONIA RURAL 

1. Argentina 
Estação Central 

- Potência máxima de saída = 40 dBm 
Altura máxima da antena = 60 m 
Ganho de antena = 3 dBi ou 6 Dbi (Omnidi

recional} 
Atenuação Unitária de Cabos de Alimen-

_tação Utüizados: 
fH 7/8"' ............ 0,023 dB/m. 
RG 8/u ............ o.os dB/m. 
CF 3/8 ............ o.04g dB/m. . 
Estação de Assinante 
Potência máxima de saída = 40 dBm 
Altura máxima da antena = 40 m 
Ganho de antena= 7,5 a 14 dBi 
Atenuação por polarização = 20 dB 
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Relação de ganho frente-costa 14,5 a 
16 dB 
2. BrasD 

Potência máxima da saída = 30 dBm a 
40dBm 

Altura de antena = 50 m 

Ganho de Relação Atenuação por 
Antena Frente-Costã Polarização 

:o d81 18 cB 20dB 
12 dBi 18 cB 20 dll 
15 dB1 18 d8 20 d8 

.?D dBi 18 cB 20 cB 

Atenuação de Cabo Coaxial: 
3e0,08dB/m 

0,05 dBJm· 
0,02 dB/m . 
Observações: No caso de serem utilizados 

sistemas de múltiplo acesso, a Administração 
Brasileira deverá indicar as características téc
nkãs deste Sistema. 

3. Uruguai 
ij;stação Central 
Potência máxima de salda = 40 dBm 
Altura de antena (máxima) = 50 m 

_ Atenuação por polarização = 20 dB 

Atenuaçao de canal coaxiijl = 0,06 dB/m _ 
Atenuação de filtros ~ circuladores = 3,5 -

dB 
Ganho de antena = 6 dBi-
Estação de_Assinante 
Potência máxima de saída = 30 dBm ou 

40dBm 
AltUra de antena (média) ,; 20m 
Ganh6 de antena = 7;5 dBi a 9,5 dBi 
Relação frente~costa = 15 dB 

Atenuação de cabo coaxial = 0,06 dB/m 
Atenuação por polarização = 20 dB. 

.. A potência niáxima de saída refere·se à 
entregue à linha de alimentação da antena. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VIl, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 57, DE 1989 

Autoriza a Prefeitura Municipal de T eotônio Vilela, Estado de Nagoas, a contratar opero
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a até 556.462 Bônus do Tesouro· 
Nacional -BTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Teotónio Vilela, Estado de Alagoas, nos termos do art. 2• da 
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados 
novos, a até 556.462 Bônus do Tesouro Nacional- BTN, junto à Caixa Ecóriômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - PRODURB!FINANSA, destinada à implantação 
de rede de abastecimento de água e obras de infra-estrutura urbana, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de outubro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

l-ATA DA 145• SESSÃO, EM 4 
DE OCITQBRO DE 1989 

1.1-ABERTQRA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1-Mensagens do Governador 
do Disbito Federal 

- N• 97 e 98/89 (n• 86 e 87/89:na 
origem), restituindo autógrafos de projetas 
de lei sancionados. 

1.2.2 -Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado il9 316/89, 
de autoria do Senador Albano Franco, que 
estabelece limites permanentes para a mo
bilização nacional nos casos de elevação 
dos indices de analfabetismo. 

1.2.3 -Comunicação 

-Do Senador Albano Franco, referente 
ao seu desligamento do Partido do Movi· 

SUMÁRIO 

menta Democrático Brasileiro ~ PMDB, 
em 3 de outubro do corrente ano. 

1.2.4- Requerimentos 

- Nç 531/89, de autoria do Senador 
Louremberg Nunes Rocha~ solicitando a 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado no 247/89, de sua autoria, 
que dispõe sobre aposentadoria especial 
aos digitadores de processamento de da· 
dos, e dá outras providências. 

- N9 532/89, de autoria· do Senador
Humberto Lucena, solicitando a retirada 
do Projeto de Lei do Senado n9 225/89. -

- N9 533/89, de autoria do Senador 
Mendes Canale, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado, da matéria publicada 
no Jornal O Estado de S. Paulo, de 
20·9·89, sob o titulo "Na defesa dos Parla
mentares". 

1.2.5 -Discursos do Expediente 
SENADOR AFONSO SANCHO- Es

calada inflacionária. 
SENADOR GOMES 0\RVALHO- De

poimento do Dr. Paulo Mandarino, Presi· 
dente da Caixa Econômica Federal, naCo
missão de Assuntos Econômicos, sobre 
os trabalhos daquele órgão e sobre os pro
blemas habitacionais. 

SENADOR JAMIL HADDAD - Cresci
mento da candidatura da Frente Brasil Po
pular. Análise do quadro político eleitoral. 

SENADOR DNALDO SGRUAOY; como 
Líder- Homenagem ao Dr. Mário Berard, 
Presidente do Banco do Brasil. 

1.2.6 - Comunicação 

- Do Senador Iram Saraiva, referente 
a sua desfiliação do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro- PMDB, em 4 de 
outubro do corrente ano. 
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I .3-ORDEM DO DIA 

Requerimento n'"~ 501, de 1989, de aut~ 
ria dos Senadores Itamar Franco e Alexan
dre Costa, solicitando, nos termos regi· 
mentais, a transcrição nos Anais do Sena
do da matéria publicada no jornal O Estã
do de S. Paulo do dia 21 de setembro 
do corrente ano, sob o títuJo "Dever cum
prido".Aprovado. 

Requerimento n9 528,-de 1989, de auto
ria dos Uderes Leite_Chaves, Chagas Rodri
gues e Carlos Patrocínjo, solicitando, nos 
termos do art. 336, alínea c; do Regimento 
[ntemo, urgência para o Projeto de Resolu
ção n9 63, de 1989, do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre a urgência 
e dá outras providências. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n<) 31, de 1989 
(rrl.ll0/89, na Casa de origem), que dis
ciplina o inciso setenta e seis do art. 59 
da Constituição da República Federativa 
do Brasil, alterando a redação do art. 30 
da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 
1973. Aprovado. A sanção. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 
1989 (rlQ 72/89, na Câmara dos Deputa~ 
dos}, que aprova o texto do acordo de cc
produção cinematográfica, celebrado en~ 
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Vene
zuela, em BrasíJia, em 17 de maio de 198& 
Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~' 60, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 

Econômkos como condusão de seu Pare~ 
cer n~' 222, de 1989}, que autoriza o Govef~ 
no da União a contratar operação de cré
dito externo, no montante equivalente a 
até US$ 123,000,000.00 (cento e vinte e 
três milhões_de dólares americanos}, com 
o Banco Inglês e c9m as empresas italia
nas qUe especifica. Aprovado. A Comissão 
Dlretora para redaçao final. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 

1, de 1989, de autoria âO-Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
69 do art. 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Votação adiada, por falta de quo
rum. 

1.3.1 - DJscuJ.sos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR LEfTE CHA t.fS; como Líder 
--Visita do candidato Ulysses Guimarães 
a cidade de Londrina- PR. Desempenho 
do candidato l.llysses Guimarães à Presi
dência da República. 

SENADOR ll?AM SV<WVA - Desliga
mento de S. Ex~' do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

SEIYADOR ANTÓNIO LUIZ MAYA- I' 
aniversário da Constituição Federal e do 
Estado de Tocantins. 

SEIYADOR DIRCEU CARNEIRO - lns
ta1ação da Comissão Mista de Orçamento. 
Inexistência de Regimento Comum do 

Congresso Nacional. Retirada, pelo Presi
dente da República, de mensagem que 
destinava verbas para a conclus_ão da 
BR-282. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES -
Reivindicações dos cafeicultores da mi-
corregião de Brejos - -~· _ 

SENADOR MARCO MAC!EL- Registro 
do ano novo judaico. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Concessão da medalha "Edward Wamer" 
a Anésia Pinheiro Machado. 

SENADOR ODACIR SOARES-Instala
ção de campus da Universidade Fed~al 
de Rondônia em Ouro Preto_ do Oeste-RO. 

SENADOR RUY BACELAR - Defasa
gem salarial do DNER. 

SENADOR JAMIL HADDAD- Conclu
são de ponte entre os Municípios de Cam
pos e São João da Barra - RJ. 

SENADOR DIVALDOSURUAGY- Pre
vidência Social. 

SENADOR IYELSON WEDEKIN -
Cooperativismo. 

1.3.2 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

4 -COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 145'~- Sessão, em 4 de outubro de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presjdênda dos Srs. Nelson Cameko, Pompeu de Sousa e AntónÍo Lujz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30MIN(ff0S, ACIV!M· 
SE PRESENTES OS SRS. SE!YADORES: 

Aluízio Bezerra - Leopldo Peres- Au
reo Mello - Ronaldo Aragão - Olavo Pi
res - Jarbas Passarinho - Carlos Patro
cínio - Antonio Luiz Maya - Alexandre 
Costa - Edison Lobão -João Lobo -
Chagas Rodrigues - Afonso Sancho - -
José Agripino- Lavoisier Maia -Marcon
des Gadelha - Humberto Lucena - Rai
mundo Ura- Marco Maciel- Ney Mara
nhão - Mansueto de Lavor -João Lyra 
- Divaldo Suruagy- T eotonio Vi e! ela Fi
lho -Albano Franco- Francisco Rollem
berg- Lourival Baptista - Jutahy Maga
lhães- Ruy Bacelar -José lgnádo Fer~ 
reira - João Calmon ~ Jamil Haddad 

- Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Romi.ii. Tito - Severo Gomes - MaJ-cO.s -
Mendonça - Iram Saraiva - lrapuam 
Costa Junior- Pompeu de Sousa- Lou
remberg Nunes Rocha - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Mar
tins - Leite Chaves - Gomes Carvalho 
-Jorge Bomhausen - NeJson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- A lista de presença acusa o compareci· 
menta de 48 Srs. Senadores. Havendo núme· 
ro regimental, declaro aberta a seSsão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~Secretário_ irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 

DO GOVERNADOR DO DISTRITO FE
DERAL 

- Restituindo autógrafos de Projetas de 
Lei sancionados: 

N• 97/89-DF (n' 86189, na orlgem), de 2 
do _corrente, relativa ao Projeto de Lei do DF 
n9 48, de 1989, que orgailiza o Gabinete do 
Vice-Govemador do Distrito Federal e c;lá ou-
tras providências. - ----

(Projeto que se transformou na Lei n9 46, 
de 2 de outubro de 1989). 

No:> 98/89-DF (n9 87/89~ na origem}, de 2 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do DF 
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n~ 36, de 1989, qUe dispõe sobre o tomba~ 
menta, pelo Distrito Federal, de bens de valor 
cultwal. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 47, 
de 2 de outubro de 1989). _ 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-O Expediente lido vai à publicação. (Pausa) 

Sobre _a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o segulnte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'!•316, DE 1989 

Estabelece /Imites permanentes para a 
mobilização nacional nos casos de eleva
ção dos índices de analfabetismo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 19 O Poder Público desenvolverá es

forços, com a mobilização de todos os setores 
organizados da sociedade e com a aplicação 
de pelo menos cinqüenta por cento dos recur
sos a que se _refere o artigo 212 da Consti
tuição, bem como mediante recursos do Te
souro Nacional a serem alocados, todas as 
vezes em que o indlce oficial de analfabetiSmo 
medido pelo Instituto Brasileiro de Geogra:tia 
e Estatística atingir a taxa de dez por cento 
da população escolprizável, nos Estados, Ter
ritório ou no Distrito Federal. 

§ 19 A Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística publicará até o dia 30 
de abril de cada ano, o indlce oficial de analfa
betismo referente ao ano anterior para cada 
Estado, Território ou Distrito Federal. 

.Art 29 O Congre-sso- Nacional reunir:se-â 
em caráter de urgência para aprovar os recur
sos do TesourO Nacional para _o "Programa 
de Mobilização contra o Analfabetismo", na 
forma do inciso II do § 60, do artigo 57 da 
Constituição. 

Justificação 

Não há justificativa para a falta do ensino 
fundamental em um país que atingiu os níveis 
de oitava economia do mundo. 

Não se pode propugnar por um desenvol
vimento económico que exclua o bem-estar 
da sociedade. 

Se em nos_so Pals determinadas condições 
de bem-estar social ainda sã_o acalentadas co
mo sonho, é porque não cons_eguiu, ainda, 
este País, elevar os níveis_ da condição humana 
de seu povo, 

Educação é direito fundamental, básico~ 
inegociável. Somente com a atenção de toda 
a sociedade e de todo D Poder Público poder
se--â extinguir essa pedra da sociedade brã-
sileira. 

Sala das Sessões, 4 de outubro_ de 1989. 
-Senador Albano Franco. 

(À Comissão ele Educação - compe_:
tência terminativa.} 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão competente. (Pausa) 

Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

~ lida a seguinte 

Brasília, 4 de outubro de 1989. 

SenhOr Presidente do Senado Federal, 
co-muruco~ a Vossa Excelência que em 3 

de outubro do corrente ano desliguei-me do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
-PMDB. 
, .Sal_a_das Sessõ~s. 4 de outubro de 1989. 

-Senador Aib?Jno Frdnco. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-O .expediente lido vai à publicação. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 19 Secretário. 

-São lidos os s_eguintes 

REQUERIMENTO N• 531, DE 1989 

Nos termos do art. 256 do Regimento Inter
no, requeiro a retirada. em caráter defmiti~o ... 
do Projeto de Lei do Senado n9 247, de 1989, 
de_minha autoria, que dispõe sobre aposen
tadoria especial aos digitadores de processa
mento de dados, e dá outras providências. 

Sala das Ses$ée:s, 4 de _outubro de 1969. 
-Senador Louremberg Nunes Rocha. 

REQUERIMENTO N• 532, DE 1989 

Senhor Presidente 
Nos termos do artigo 256, alínea "a", do 

Regimento Interno do Senado Federal, requei
ro a retirada do Projeto de Lei do Senado n? 
225,--de 1989, distribuído à CCJC, serri pa
recer .. 

Brasília, 4 de outubro de 1989 - Senador 
Humberto Lucena 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Os requerimentos lidos serão publicados 
e incluídos na Ordem do Dia, nos termos do 

-disposto no art 255, item II, letra c, n? 10, 
-dO-Regimento Interno. (Pavsa) -

Sobre a mesa, requerinlento que será lido 
pelo Sr. J<:> Secretário. 

É_Udo o seguinte _ 

REQUERIMENTO N• 533, DE 1989. 

_l'jos termos do art. 21 O do Regimento lnter
nCI;J-equeiro a transcrição, nos Anais do Sena
do, da matéria publicada no Jornal O Estado 
ae-s. Paulo, de 20-9-89, sob o titulo "Na defesa 
dos Parlamentares", de autoria do Conselheiro 
do Tribunal de Contas d.o MuniCípio de São 
Paulo, Dr. Paulo Planet 8-Uàrqlú~. -

Sala das Sessões, 4 de outubro de 19B9~ 
-Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 

TRIB(JNAL DE CONTAS DO 
- M(INICIPIO DE SÃO PAULO 

Gabinete da Presidência 

--=----São Paulo, 20 de setembro de 1989 
Oi Gab. Pres. n' 928/89 

Senhor Senador; 
O jornal O Estado de S. Paulo publicou hoje 

o artigo de minha autoria, cuja cópia anexo, 
caso Vossa Excelência ainda n~o -o tenha lido, 

Tomei essa iniciativa, por entender que_ al
guém deveria defender o parlamentar brasi
leiro tão_ duramente atacado ultimamente -

na verdade por todos os tempos pela impren
sa, seja ela jornal, rádio ou teJevisão. 

Por ter sld_o parlamentar, sei o quanto essas 
críticas são injusta~ porque atacam a todos, 
não fazendo distinçã9 de ninguém, multo me
nos preservando o Poder Legislativo, um Po
der_ de~armado_ porque sem força de pressão. 

Espero, de alguma forma ter colaborado 
para a recuperação dos conceitos dos parla
mentares, como dàqt.ifj)a"ra frente saibam os 
parlamentares e seus_membros reagir altanei
ramente às críticas, a maior das vezes, injustas. 

Receba Vossa Excelência a expressão do 
meu melhor apreço e-cOhsideração. -Paulo_ 
Planet Buarque, Presidente. 

NA DEFESA DOS PARU\MENTARES 

O Estado de S. Paulo, 20-9-89 

Paulo Planet Buarque 

Aindã que sem -prõCü{a:ção, tomo a defesa 
dos parlamentares brasileiros, no momento 
vivendo uma certa desmoral~ção pública e. 
pior, uma intensa carga de crítica dos meios 
de com_unicaç~o. 

Primeiro deixemos claro que o direito _de 
crítica_ é legítimO. Função da imprensá, embo
ra se possa dizer que a intensidade dessas 
críticas é consideravelmente maior quando se 
trata do Poder Legislativo, um poder desar
mado, sem força de pressão. _As razões que 
me levam a pelo menos tentar defender o 
Poder Legislativo brasileiro talv~~ tenham co
mo causa o fato de _eu ter sido deputado por 
duas legislaturas, conhecendo~ portanto, bem 
por dentro, o que seja esse poder, que não 
se diferencia quanto às instâncias. Efe é igua1 
no âmbito federal, esta,dual ou municipal. Co
mo iguais são suas qualidades e seus de(eitos. 

O Poder Legislativo de um país, qualquer 
que ele seja, é, sempre, um corte histológico 
da multidão que compreende essa nação. E 
nem pçderia ser diferente. É um retrato falado 
desse país. Ora, se é assim, corno iinaginar 
que o Poder Legislativo brasileiro fosse, ou 
pudesse ser, diferente do que é a -s_ua multi
dão? Impossfvel. Além do mais, trata-se de 
homens e mulheres eleitos pelo voto direto, 
portanto escolha dessa nacionalidade. Depu
tados, senadores, vereadores são a__ conse
qüência do nosso nivel cultural, polltico e so
cial. Outrora dizia-se que se escolhiam os ho
mens certos pelo método errado. ~so quando 
as eleições, entre aspas, se faziam_ a bico de 
pena, no segredo de Estado das máquinas 
partidárias domin2mtes. A eleição era uma fai
sa. /11\as, dizia-se, os homens escolhidos eram 
bons. Pelo menos para a classe dominante. 

Hoje, há quem diga que, pelo método certo, 
se escolhem as pessoas erradas. Será? Afinal 
é o povo que escolhe - e através do voto 
cilieto, cOnquanto também aqui se questione 
o nosso sistema democrático._ Para alguns, es
se sistema não é verdadeiramente democrá
tico. O povo verdadeiramente não teria voz, 
realizadas as eleições pela mídia, que seria, 
igualmente, conseqüência das referidas das
ses dominantes - __ o que vale diz.er que, pare-
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ce, nunca haverá pleno acordo sobre a exata 
definição de _democracia. E conviria- Jeinbrar 
que Churchlll disse, certa feita, que a demo
cracia não é exatamerite o sistema ideal mas 
Que, infelizmente, ninguém ainda descobriu 
nada melhor. 

Conheci países vários de múltiplos sistemas 
políticos e, com certa profundidade, seus par
lamentos, Em nada se diferenciam dos nos
sos. Em todos os esses paíseS nas mesmas 
críticas, algumas aliás, mais intensas e graves; 
manifestações de repúdio do povo, do eleito
rado, sempre a dizer que se tratava de gente 
indiferente à realidade_dos problemas sociais 
dessas nações. 

Na Câmara dos Comuns ou na Câfnara dos 
Lordes, na Inglaterra, por exemplo, vi repre
sentantes dormindo, outros conversando. Isso 
no plenário enquanto um - quase sempre 
da oposição, que é quem mais procura a tribu
na, por razões óbvias (não tem a possibilidade 
das vantagens do Poder) -procurava trans
formar críticas na razão para aJguma man
chete favorável na imprensa. 

Nos Estados Unidos, as críticas quase_ sem
pre faziam referência à partlc!pação de pa.rla
mentares em todo tipo de negócios. Nessas 
nações, como aqui, no entanto, o que sempre 
constatei é a pouquíssima, quase nenhuma 
diwlgação da atividade parlamentar. Jomafs, 
rádios e televisões se interessam tão-somente 
por escândalos, notícias que ensejam cr'lticas. 
Ninguém- divulga os projetas apresentados, se 
não para criticá-los. Ninguém se lembra de 
registrar o cotidiano da atividade dos legisla· 
tivos. Para separar o joio do trigo. Os bons, 
os freqüentes, os ativoS, os intéressa:dos de 
fato, que são sempre maioria. 

Trata-se de mudar o sistema. Não é vender 
jornais ou programas desse cunho. É educar 
o povo, E não se educa ninguém apelando 
dessa forma. Recordo até com certo desapon
tamento o quanto custava conseguir urna rní
sera nota nos jornais ou nos jornais falados. 
E_ qUando, por exemplo, o parlamentar não 
tem a simpatia do órgão de comunicação ou 
dojoma~sta que o representa, está condenado 
ao ostracismo ou, no máximo, ao seu conheci· 
mento por parte do funcionalismo público, 
que lê constantemente o Diário Oficial Donde, 
às vezes, o interesse com que os parlamen
tares cortejam os servfdores: é que é o seu 
único cantata direto e cotidiano a par das suas 
atividades polfticas e permanentes. 

Por outro lado, qual o perfil do eleitor -
inclusive dos que vivem a criticar os parlamen
tares? Lamentavelmente, o eleitor brasüelro, 
em grande_ parte, vê no parlamentar não o 
elaborador de leis, ou seu representante pe
rante a sociedade. Vê o_ "s.eu" parlamentar co
mo agente de luxo; o encarregado do comls
sionamento próprio ou de amigos; seu repre
sentante perante a Telesp ou a Prefeitura, para 
conseguir lugar no cemitério; junto dos ban
coS oficiais, para obter empréstimos; vagas 
nas escolas, iluminação da rua, retirada da 
feira, matrícula em escolas especializadas no 
tratamento de crianças, e coisas outras desse 
tipo -quando não a representação junto_ de 

grandes empresas económicas, onde seus 
eventuais interesses possam estar. 

Pobre do parlamentar que não_ atenda às 
reivindicações_ desses possíveis eleitores ... Se
rá carta riséada na et··Oção seguinte. Não inl

- porta o quanto tenha trabalhado, ou os proje
tes que tenha apresentado de grande interesse 
público. _ 

Há, portanto, no julgamento que se faz dos 
parlamentares brasileiros uma enorme dose 
de injustiça. Colocar, c; orno se_ coloca, a todos 
na vala ç;Qmum, em nada ajuda a democracia 
ou melhora esses parlamentos. Não s_e deye 
criticar a instituição como se faz. Mister se 
faz preservá-la, porque ruim com ela multo 
pior sem ela. A imprensa d~eria, sim, ajudar 
os parlamentos nacionais, divulgando-os com 
mais constância. Separando, rio cotidiano, -o 
bom do ruim, para que o eleitor fosse perma
nentemente esclarecido quanto aos que mere
cem ser reeleitos. Mas sem discriminações 
ideológicas, ou quaisquer outras. Dando conta 
das atividades dessas instituições, não nodes
taque do ruim, mas na exaltação do bom. 

Os parlamentares não se diferenciam dos 
demais cidadãos. Têm o direito de errar. O 
fato de serem representantes do povo não os 
transforma em seres perfeitos. T odes os dias 
os homens da iniciativa privada erram, come
tem desatinos, acertam, se esforçam ou dei
xam a desejar. As vezes também no enorme 
prejuízo do País, do interesse popular. E, no 
entanto, nem sempre a sociedade toma co
nhecimento disso. Necessário, pois, entender 
o parlamentar corno ser humano -portanto 
passive] de erro. 

Terlhamos mais boa vontade para com os 
parlamentos e os parlamentares nacionais. 
Eles sáo o que somos. E serão melhores na 
medida em que melhoramos, como país, co
mo nação. E convenhamos que ainda não 
podemos nos orgulhar do que somos. Proble
ma educacional que, provavelmente, s_e resol
verá tão·sornEmte com o passar dos anos. 
Quem sabe no mínimo, de meio século. Ou 
todo um século. 

(À Comissã_ci Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz 1>\aya) 
-De acordo com o art. 210, § }9, do Regi-· 
menta Interno, o requerimento lido será sub
metido ao exame da Comissão Dfretora. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz 1>\aya) 
-Há pradqres inscritos. 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Afon
so Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (CE Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, teste
munhamos um momento de perplexidade 
dos milhões de brasileiros para quem as resso
nâncias sobre a elevação da taxa de inflação 
com o índice de 35%, apuradO para o mês 
de setembro, induzem um quase pânico. 

Desorganizado o mercado ftnancelro, de
sencontradas as opiniões dos especialistas de 
economia, estimufado o acirramento de crítiR 
cas ao Governo Samey, seguinlos Um .fluxo 

de opiniões negativas dominantes. sem _qual
quer resultado capaz de auxiliar o eafrenta
mento da crise na qual se debate o Pals. 

_Não nos parece ser ocasião para o senti
mento de júbilos visto-em-muitos adversários 
do Governo, como se não foSse a· situação 
do País e do povo brasileiro que estivesse atra
vessando essa turbulência social provocada 
pelo fantasmã da hiperinflação. 

Devido ao cenário da disputa sucessória, 
poucos se dão ao trabalho de esclarecer à 
população aflita, não existir, de fato, a proJdmi
dade dessa hiperinftação que o povo teme 
mais ainda, exatamente por não ter noção exa
ta do que ela significa. 

Muitos preferem o oportunfsmo irnpatrió
tico de provocar maiores angústias populares 
com objetivo de obter dividendos eleitorais. 

Não se põe a gravidade de uma inflação 
com taxa elevada na distância adequada que 
a situação tem o estágio de hiperlnflação, im
possível de caracterizar-se enquanto a moeda 
brasileira com toda sua perda de valor aqtúsi
tivo ainda serve aos negócios do mundo ftnan
celr_o. 

Quem vai se dar -ao- tráóalho de mostrar 
que houve setores produtivos-onde o índice 
de inflação ficou abaixo das expectativas, fator 
capaz de permitir uma futura estabilização do 
atual índice de 35%, quando a qu__estã.o da 
inflação ganhou_ características de prindpal 
instrumento da luta eleitoral? · 

Na verdade, entre os itens considerados pa
ra a composição do cálculo do custo de vida 
caíram na perspectiva da inflação de s~em
bro; a_limentação; de 32% para 28,5%; vestuá· 
rio de 35,5% para 32%; saúde de 37% pará 
34%; educação e lazer de 40% Para 32%, 
numa evidente tendência da acomodação dos 
preços, fnobstantes grandes altas nos remé
dios do item saúde e mensalidades escolares 
do item educação e lazer. 

Também é importante notar que na apuraR 
ção do IGP-M (indicador geral de preços), feita 
pela Fundação Getúlio VarSas, ocorreu queda 
nos materiais de construção, após uma alta 
violenta, saindo de 50% registrados em agOsto 
para 39% em setembro. 

Obviamente, tais fatos não retiram a graVi
dade do fndice de inflação de 35% para setem
bro, puxado por outros itens como: transporte, 
elevado de 26% para 50%, em decOrrência 
do aumento dos combustíveis; habitação au· 
mentado de 32% para 37%, por força dos 
aumentos da eletricidade (44% ); gás (53%) 
e telefone (70% ). Significa, pois, serem as tari
fas e pieços públicos os agentes causadores 
do agravamento da taxa do mês de sétembro, 
com ajuda dos preços de atacado, onde tam
bém está o c:omponen"te do preço público 
considerados os preços do aço e dos deriva
dos de petróleo utilizados pela indústria onde 
o índice, o lP A (índice _de Preço por Atacado) 
subiude3.8% emagostopara43% em setem-
bro_ . . -- . --

Também um outro_ componente do IPA, o 
setor dos bens de consumo, acusou uma alta 
de 35% para 43%, especialmente em decor
rência dos preços dos eletrodomésticos, mas, 
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ainda aí, existirá a pressão dos preços públicos 
em seus custos. ' 

Certamente, a existência de defasagem nos 
preços públicos, questionada por alguns, é um 
complicador a mais para o Governo gerir a 
economia, mas, constitui~se o aumento a eles 
concedido um dos fatOres principais da eJeva
da taxa de inflação de setembro. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. AFONSO SAI'ICHO- Com mui
to prazer, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Sena
dor Afonso Sancho; de fato, essa colocação 
que V. Ex' faz aqui me parece muito impor
tante, com relação exatamente à questão dos 
aumentos _concedidos, sobretudo na área de 
serviços públicos. Não sei se V. Ex' teve opor
tunidade de ler uma carta publicada nos jor
nais, assinada pelo Presidente da Petrobrás, 
Dr. Carlos Sant'Anna, em que ele mostra que 
os preços de combustíveis no Brasil estão ex
tremamente baixos, que a gasolina brasileira 
seria uma das de custo mais baixo do Mundo 
e que a Petrobrás não p-oderia fazer ínvesti
mentos a partir do momento em que não tives
se o_ aumento desses valores. Houve agora 
um, de ontem para hoje aumentou. É interes
sante notar um fato curioso. Eu estava no Ae~ 
reporto de Belém, pegando um avião para 
voltar para Brasília, e resolvi comprar um copo 
d'água. Um copo,d'água é rriaís caro do ijue 
um litro de álcool, o pequeno, porque o _copo 
está diminuindo. ~ mais caro também do que 
a própria gasolina. De ma~eira que, em grande 
parte, o que o Governo atual fez foi tentar 
segurar essa inflação com o rebaixamento dos 
preços dos combustíveis, de eJetrlcldade, en
fim, esses que V. Ex' chamou de preços de 
natureza póblica. Com isso acaba o investi
mento também. Hoje, creio que V. EX- padece 
como eu quando pega um telefone e faz uma 
ligação DDD, daqui para Belém do Pará ou 
para qualquer lugar. O norma] é não segurar 
a linha. A linha cai.Caii.t a linha, hoje é um refrão 
que acho que milhões de brasileiros vivem 
dizendo a todo minuto:caiu a linhapor falta 
de investimento no campo das telecomuni
caÇões, que este Governo recebeu da melhor 
maneira possíveJ. Tõdo mundo sabe que falá
vamos através da DDD e DOI com a maior 
facilidade e hoje estamos arrasados, porque 
temos um sistema de comunicações que não 
nos permite a garantia de uma ligação com 
urgência. Então, a colocação feita por V. ·Ex' 
me dá alegria no momento em que mostra 
uma tendência declinante, especialmente na 
primeira parte do seu discurso. E-a eSperança 
que eu tenho é que o Governo,- ao mesmo 
tempo em que rebaixa as tarifas públicas, so
bretudo de serviços públicos, dizendo melhor, 
ele possa também, através desse acordo, que 
parece-me que o Ministro Maílson da Nóbrega 
estava fazendo com a área produtiva do Brasil, 
ele possa também, repito~ conter esse proces
so. Porque se ao menos ficasse contido entre 
34%, 35%, ele desse uma idéia para n6s de 
diminuição, já era um alento muito grande 

e evitaria_ essa sinistrose que está aí, falando-se 
em 50%. agora, 70% logo em novembro e 
assim por diante. De marieira que o discurso 
de V. EX' me parece rea1ista e muito preciso. 
CongratUlo-me ·corii V. EX' pelO que está pro-
nunciando. 

O Sr. Gomes Carvalho- Nobre Senador 
Afonso Sancho, gostaria de aparteá-lo. 

O SR. AFONSO SANCHO - Agrade
cendo ao nobre Senador Jarbas Passarinho 
pelo aparte, fico satisfeito, porque realmente 
S. Ex~' vem acompanhando a situação, onde 
se constata que os serviços de determinados 
produtos que são de controle do Governo têm 
ajudado a empurrar a inflação. Tanto é que, 
nesses dados que estou apresentando aqoi 
- dados fiéis, tirados de revistas sérias -
verifica-se que, rea1mente, em alguns produ
tos houve já uma acomodação da inflação, 
que é o que se desejava, como bem S. Ext 
disse, e que se tivesse uma tranqüilidade, eu 
não diria nem 35%, mas que se tivesse uma 
tranqüifídãde,-até: dezembro, de uma inflação 
de 40%. Seria uma tranqüilidade para o País. 
Cima inflação altíssima, mas dentro dessa con
juntura não poderia ser melhor. 

Nobre Senador Jarbas Passarinho, muito 
obrigadO pelo aparte de V. E>r. 

Ouço V. -Ex', nobre Senador Gomes Car
valhoc 

O Sr. Gomes Carvalho- Nobre Senador 
Afonso Sancho, cumprimento V.&-, por trazer 
sempre ao plenário desta ca-Sá temas da maior 
relevância. V. Ex'" se preocupa, Comõ todOs 
nós e como toda a sociedade brasileira. Ouvi 
atentainente essa Parte de seu discurso, bem 
como a íntervenção do ilustre Senador Jarbas 
Passarinho. DeseJo aduzir que em data de on
tem rios reunimos, con1 o Miriistro MaHson 
da Nóbrega, o setor de_ base do qual faço 
parte, como fabricante de- papel e celulose, 
e lá se encontravam os produtores de aço, 
etc. Fizemos um acordo com o Gov~mo, por~ 
que não é- só necessário que as instituições 
públicas - e bem lembrou o ilustre Senador 
Jarbas Passarinho o problema das tarifas, não 
só da Petrobrás como da área de telecomu· 
nicações etc. ___:..mas que também a iniciativa 
privada faça esse acordo. O balizamento que 
fizemos, é exatamente de aumentos automá· 
ti.cos nesSe- penado de transiçâO democrática, 
até para chegarmos com tranqüilidade às elei~ 
ções~-aumemtos autbináticõs, sinalizados para 
êSte mês, até 35%, aumentos esses quese-
riaín homologados pelo CPI. Criamos as-câ· 
maras setoriais informalmente, se não seria 
mais uma intervenção do Governo na iniciativa 
Privada. As câmaras setoriais visam, em última 
aná1ise, fazer com que determinados setores 
produtivos do País analisem de ponta a ponta, 
partindo -dos insumos básicos, da matéria-pri· 
ma e chegando ao consumidor final através, 
naturalmente, das suas. entidades represen
tativas. É: uma boa providência o Sr. Ministro 
continuar reunindo~se c_om ootros segmentos. 
Seria Uffi dique de Contenção, pelo menOs 
neste momentó dífidl que atravessamos. Para· 
benizo V. Ex!' peJO tema que traz à Casa 

O SR. AFONSO SANCHO -Agradeço 
ao nobre Senador pelo Paraná pelo aparte~ 
Realmente, aCompanhei esse trabalho que foi 
feito inicialmente junto aos industriais. E ouvj 
a-declaração do industrial Antônio Ermírto de 
Moraes, de muito bom senso, quando disse 
que os aumentos seriam feitos, automati!:a
mente, pela inflação do mês anterior e que, 
além do aumento da inflação, iriam ·para as 
câmaras· setoriais, que examinariam se tinha 
ou não fundamento a reivindicação de aumen
to industrial. De forma que V. Ex!', corria mem· 
bro, também, dessa Comissão, prestou bons 
serviços. Precisamos segurar as coisas nesse 
interregno, até o novo Presidente assumir. 
Muito obrigado a V. Ex!', nobre Senador. 

Não se deve, porém, atribuir ao Governo 
a disposição de sacrificar a população ·ou o· 
setor produtivo em benefído das estatais, 
quando muitas delas poderiam agüentar uma 
recomposição gradativa e outras, não terão 
mesmo solução por via da recomposição dos 
seus preços, óueceildo de medida gerencial, 
quando não restar apenas a a1temativa da sim~ 
pies desmobilização ou privatização. 

Será mais justo e mais produtivo Para o · 
esforço de reordenação da economia, atribuir
se ao Governo não a irresponsabilidade em 
tais ajusfes como em outraS dire_trizes adota
das, mas a sua impotência ou dificuldade para 
administrar a conjuntura. quando lhe falta cre-
dibilidade capaz de dar eficácia a medidas de 
maior efeito,- ou a_ form\llação de um novo 
plano, como -se reclama. 

Agora, peta gravemente o Governo quando, 
pela p-alavra do Presidente Samey e de ou_tras 
autoridades, buscam vilões para justificar a 
incapacidade oficial de administrar atual con~ 
juntura de forma mais eficiente. 

Repetir o mau hábito de imputar aos empre
sários, aos setores produtivos da iniciativa pri
vada, a responsabilidade pelo crescimento do 
nível inflacionário induz apenas a uma hostili
dade popular capaz de atingir aos vilões elei· 
tos, porém, -com um efeito bumerangue, pois 
volta uma reação maior e mais concreta con
tra o próprio Governo díto incompetente para 
cOinbatê--los. -

Não s~ndo especialista de economia, não 
temos fórmula a oferecer para o enfrentamen
to da conjuntwa de crise, mas nos atrevemos, 
por espírito pllblic:o, a refletir sobre a neces
sidade de todos nós evitarmos os radicalismos 
das Imputações, quando a conjugação de cir
cunstâncias desfavoráveis não terá fun pela 
eleição de um culpado. 

Ademais, sendo fato incontestável a falta 
de credibilidade do Governo, não va1e a pena 
cobrar-lhe plano económico, pacote de medi· 
das para as quais, evidentemente, não terá 

.respaldo de execução. 
Apoiemos, pois, sem implicar absolvição do 

Governo, o esforço desenvolvido pelos Minis
tros da Fazenda e do Planejamento, Maílson 
da Nóbrega e João Batista de Abreu, no sen
tido de_ manter administrada a situação em 
sua gravidade,~ ·a chegada de um Presidente 
eleito pelas umas e com votação capaz de 
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lhe conferir respaldo para a luta decisiva contra 
a inflação. 

Era- o <:fLie-tinha a dizer, Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu• Maya) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Go
mes CaEvalho~ 

O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente Srs: Senãdores, vou 
usar o meu tempo de forma muito breve. 

Gostaria de dizer à Presid_ênc_ia e _aos Srs .. 
Senadores que temos o direito de criticar, e 
tenho sido um crítico veemente quando ne
cessário. Porém. devemos fazer justiça quan
do se trata de casos-comuns na administração 
pública. 

Tivemos o prazer de receber, hoje, na Co
missão de Assuntos Ec:.ónômicos, o Dr. Paulo 
Mandarino, _atual Presidente da Caixa Econô
mica Federal. S. E,xf- discorreu, naquela opor
,tunidade, sobre os trabalhos que a CEF vem 
realizando e, igualmente, sobre um tema palpi
tante, _o problema habitacional no País. 

CoMecemos o Dr. Paulo Mandarino de lon
ga data, egresSo dos quadros do. 8ª--nqLdo 
Brasil, homem de Postura firme e indepen
dente. S. B& colocou questões fundamentais 
perante a Comissão. A primeira delas, ele teve 
a coragem de colocar publicamente, agora 
e aqui, nesta Casa: o problema do recolhi
mento do FGTS. 

Estou muito à Võntade para falar sobre esta 
questão, porque sou também empresário e 
conheço o problema em profundidade. S. EX' 
questiona o prazo de recolhimento desse tri
buto, que não chega a ser um tributo, e sim 
uma contribuição espontânea do trabalhador 
brasileiro~ alegando que os bancos ficavam 
com 42 dias para o devido repasse, e nós, 
empresários~ c_om mais 30 dias, o que somaria 
72 dias para que o dinheiro fosse recolhido. 

Tem razão S. ~Tem r~ão igualmente 
a sociedade brasileira, quando temos que re
ver todos esses problemas. Não estamos, evi
dentemente, à caça dos bandidos, se é que 
existem. Preds~_mos trazer, nestes tempos de 
Brasil moderno, o porquê dessas questões. 
Não temos procuração, neste momento, nem 
dos banqueiros, nem dos empresários, mas 
eu perguntaria, em nome da sociedade brasi
leira, o que ftzeram os ex-dirigentes da Caixa 
EconómiCa que i1ão rec-lamaram, no devido 
tempo, pela demora desse repasse. O que de
ve ter ocorrido é que a inflação no Brasil nunca 
havia alcançado níveis tão altos como agora. 
Os bancos, por sua veZ. faiían1 o papel do 
Estado no recolhimento _e oa administração 
desse fundQ. Os emprésârios, da mesma for
ma, recebiam esses _ _valores e os repassavam, 
evidentemente. 

O que valeu dessa palestra de S. Ex' o Sr. 
Presidente da Caixa Econômic11 é que nós to~ 
dos como sociedade organJ2;ada, temos que 
rev~r esses conceitos. Sem querer inculpar 
ninguém, nem mesmo o Governo, devemos 
reconhecer que as dificuldades existem, pois 
os valores arrecadados hoje evidentemente 72 
dias depois não valem a mesma coisa. Disse 

~inda S. Ex' d~ criação das letras hipotecárias, 
para que haja um fundo para aplicação, conve
nientemente, de recursos para habitação; 

O Dr. Paulo Mandarino, sem dúvida alguma, 
restabeleceu aquilo de que sempre nos orgu
lhamos, o prestigio que goza a Caixa _Econô
ri1ica· Fédei"ãl, uma instituição que honra as 
suas tradições. A -caixa Ec_onômica Federal 
não só foi, a9 longo dos anos, a depositária 
dos pequenos poupadores. A CáiXa Econó
mica Federal, a exemplo da Petrobrás e do 
Banco do Brasil, dignificou sempre seu de
sempenho no conjunto das instituições brasi
leiras. Por isso, parabenizo aqui, no plenário 
desta Casa.: 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
Ex' um aparte'? -~ - . - --

O SR. GOMES CARVAUIO- Com o 
maior prazer. 

O Sr. Monso Sancho- Quanto ao pro
blema do fundo, já tinha sido comentado aqui. 
Realmente hoje, no Brasil, estamos corno no 
filme "Casablanca", em que _o coronel corrup
tO, quando queria praticar qualquer arbitratie
dade, dizia: - "Prendam os cuJpados de sem
pre". Hoje os culpados de sempre são os em
presários. Ainda_onte_m, um ilustre colega nos
so comentava que os bancos particulares não 
aplicavam no crédito agrícola. É um eng~no, 
porque aplicam, sim. Aplicam pouco, é verda
de, porque, dentro das normas bancárias, só 
se pode aplicar no crédito agrícola 15% dos 
--depósitos de retirada livre, sendo que 80% 
são recolhidos pelo compulsório do Banco 
Central. Ficam 95%. Então, os bancos ficam 
apenas 5% para o encaixe. O banco particular 
não pode tomar dinheiro a 40, 50 ou 60% 
e oferecê-lo ao crédito agrfcola. É impossível. 
E- também não pode tomar dinheiro a 50% 
e aplicá-lo a 20%, porque quebraria no outro 
.dia. É preciso conhecer-se, primeiro, as cau
sas, para depois fazer essas increpações. 
Quanto ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, também não são 42 dias são 30 dias. 
Ainda na semana passada o Sr. Olavo Setúbal, 
Presidente do Banco haú, falou que só o seu 
Banco tem _ _quase míl pessoas na área refe
rente _ao Fundo de G~rantia. _Quer dizer, dá 
uma mão-de-obra terrível. Ainda há mais uma 
agravante, a _de que, baseado nesses 30 dias 
que o banco_ tem, a maioria dos grandes em
presários, ao pagarem o Fundo, o _fazem atra
vés de um fmanciamento com juros baixíssi
mos, baseados em que o banco tem aqueles 
3Õ dias, e-o baflco também atende. Então, 
as coisas, muitas vezes, não ~q como ~ diz. 
Até mesmo o Banco do Brasil e a Ca~ Eco
Oômlca Federal, se assumirem o ônUs total 

·do recebimento do Fundo_ de Garantia do 
Tempo de Serviço! terão _que mobilizar muita 
gente, e, (?elas normas bur_pcráticas, isso vai 
gerar despésas que cairão sobre o contribuin
te, porque quando o Banco do Brasil e a Caix~ 
dãp prejuízo _quem paga é o con~?uinte brasl
leiro. __ já se diz que esse mês de setembro 
o Banco do Brasü deu prejUíZo=- está _aí na 

-imprensa, não conheço o balancete. A situa-

ção é muito interessante. Critica-se, com gran
de facilidade, o empresário, o sistema finan
c_eiro, diz-se que os banc-os são os que ga
nham mais, mas ninguém quer entrar na pele_ 
desses homens, tomar a frente dos negócios. 
Ainda este mês, vi um banco que publicou 
balancete negativo. NeSte País, qualquer ban
co que tiver três meses de balancete negativo 
tem que fechar, porque aí ele já gastou_ o di
nheiro dos acionistas e está entt:ando no di
nheiro dos depositantes. 

O SR. GOMES CARVALHO- Agrade
cemos a V. Ex!-, nobre- Senador Afonso San
cho, o aparte que enriquece o nosso prÕnun

. ciamento. 
Como-V. Ex!'- sabe, estávamos no plenário 

oritem. quarido o ilustre -Colega a que. V. ~ 
se referiu colqcou essa questão, com a qual 
não concordamos. Agradecemos a V. Ex- por 
esta complementação, porque estamos intei
ramente de ãcordo, tanto pelo lado dos ban
cos, que conhecemos bem,- o nosso Banco 
é "O Banco da nossa terra" - como pela 
área empresarial, que não podemos, de forma 
até leviana, sem conhecer os detalhes, criticar, 
como V. Ex- bem colocou. -

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador 
Gomes Carvalho, V. Ex.' me perrriite um c:ipar
te? 

O SR. GOMES CARVALHO - Coril o 
rriaior PraZer, nobre Senador Diva! do" Surua9Y. 

O Sr. Divaldo Suruagy --V. Ex', que é 
um dos empresários mais vitoriosos deste 
País, e o Senador Afonso Sancho, qu_e, não 
possuindo o dimensionamento econôrnico 
que V. Ex" possui, porque, como Represen
tante do Nordeste, não poderia ousar ter a 
mesma contextura que têm os Representantes 
do Paraná, mas banqueiro, tarribém, lá em 
Fortaleza, teceram comentários a respeito das 
dificuldades que a classe empresarial e, espe
cificamente, os banqueiros estão atravessan~ 
do. Não quero entrar no mérito da questão. 
Evidentemente, V. EX-~ são pessoas muito 
mais autorizadas do que eu, que sou um mero 
depositante de um salário que recebo do Se
nado Federal. Destaco no discurso de_ V. Ex' 
o papel digno que a Caixa Económica Federal 
vem honrando, ao longo do tempo, suas tradi
ções, porque um dos problemas do País é 
a credibilidade. Contamos nos dedos da mão 
quais são as instituições nacionais que têm 
credibilidade. Contamos: Banco do_ Brasil, Cai
xa Ec_onômica Federal, Petrobrás, e vamos ter 
dificuldade de encontrar outra institujção que 
tenha a confiança ao público, da maioria da 
população brasileira. Daí a minha alegria em 
verificar um homem da estatura mora1 de_ V. 
Ex' destacar a importância da Caixa Econô
mlca Federal no contexto da sociedade brasi
leira, ao lado do Banco do Brasil e da Petro
brás. Mais uma vez V. ~traz à Casa assunto_ 
da maior importância, ao lado daquela bri
lhante análise que o Senador Afonso Sancho 
fez há poucos minutos, dess_e_ quadro econó
mico-financeiro que o Brasil está atravessan-
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do. Orgulho-me em dizer que V. EX' ressalta 
e dignifica o nome do Paraná nesta Casa. 

O SR. GOMES CARVALHO- Agrade
cido _ao amigo e Senador Divaldo Suruagy, 
pelas palavras bondosas dizendo que só não 
concordamos com a magnitude que V. Exf 
coloca. Temos aprendido muito, nesta Casa, 
com meus irmãos do Norte e Nordeste. Real
mente, esse convívio nos tem sido muito salu
tar. 

Além das_letras_h~e~árias, é preciso que 
a Caixa Econômica _Federal regulamente o 
prazo, porque na criação desse Fundo não 
foi regulamentado o prazo para _o recolhimen
to dos fundos de pensionistas e das segura
doras. Essas instituições, que estão aplicando 
no mercado financeiro, poderiam perfeita
mente pôr o 5% como estabelecido numa 
medida provisória que foi enviada a esta Casa. 
Sabemos de alguns fundos de pensionistas 
e algumas seguradoras que se negam ou se 
recusam a ali depositar seus r_ecursos. A Caixa 
Econômica Federal é depositária de .35% da 
poupança nacional. No entanto, ela, no ano 
que passou, fmanciou 248 mil casaS espalha
das por todo este Brasil, quando o restante 
da poupança, os outros 65%, financiou ape-
nas 30 mil casas. : _ · ·:: · 

Encerramos, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, 
dizendo que também hoje, na Comissão de 
Assuntos Econômic:os, por proposição nossa 
convocamos S. EX' 6 Presidente do Banco 
do Brasil, para que venha a esta Casa colocar, 
de forma muito clara_ e transparente, o que 
se passa, neste momento, naquela instituição. 

Não é possível que uma instituição, como 
bem disse o ilustre Senador Divaldo Suruagy, 
como o Banco do Brasi1, que tantos f! relevan
tes serviços já prestou à Nação, possa, agora, 
fechar no vermelho. Por isso, o -requerimento 
hoje aprovado. Vamos trazer o Presidente do 
Banco do Brasil também, para que preste es
clarecimentos à nossa Comissão de AssuntOs 
Económicos. 

Era s6, Sr. Presidente. (Muito beiTI!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de Sousa. (Pausa) 

S. f:xl' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre _Senador Aureo 

Mello. (Pausa) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 

Bacelar. (Pausa) 
S. Ext não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Man

sueto de Lavor. (Pausa) 
S. f:xl' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 

Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTTIEGUE À REVI
SiiO DO ORADOR, SERÁ roBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra, ao nobre Senador Dival
do Suruagy, que falará como Lider. S. EX' dis
põe de'5 minutos. 

O SR. DNALDO SCIR(IA.GY (PFL -AL 
Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, traçarei ligeiros comentários a res
peito de uma das maiores figuras que Alagoas 
já mandou para o cenário federal. Um jovem 
que em pouc:o tempo conquistou o respeito 
e a admiração dos seus conterrâneos e, alçan
do vóo para o cenário federal, soube impor-se 
e hoje preside o maior Banc:o da América Lati
na, que é o Dr. Mário Berard. 

Mário Berard pertence a uma das mais tradi
cionais famílias alagoanas, familia de empre
sários vitoriosos; Mário, que foi Secretário de 
Planejamento em Alagoas, foi Secretário da 
Fazenda, conseguiu, com a~uaçãc;; nessas 
duas Pastas estaduais, impor a sua capacidade 
técnica, a sua visão administrativa àqueles que 
estavam conduzindo a economia brasileira na
queles momentos. 

Convidado para funçOes da maior impor
tância, como a de Subsecretário-Geral do Mi
nistério da Fazenda, Diretor da Caixa Econó
mica, Vlce-Presidente, respondendo pela Pre
sidência, em várias oportunidades, da Caixa 
Econômica, SecretariO-Geral do Ministério da 
Fazenda e, hoje, Presidente do Banco doBra
SJ11 Mário não tem negado seu passado, não 
tem negado suas origens e pennanece vivo 
na admiração e no respeito não só do povo 
a1agoano como do povo brasileiro. 

Era este o depoimento que eu gostada de 
dar sobre um amigo de infância, um compa
nheiro de adolescência, a quem tanto prezo 
e a que_m tanto respeito, no momento em 
que esse alagoano preside o maior Banc:o do 
País. (Muito bem!) 

COMPARECEI>J MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

_Mário--Maia-~ -Odacir Soares -Moisés 
AbrãC? ---:João Castelo - Hugo Napoleão -
Cid Sab6ia de Carvalho - Carlos Alberto -
qer~n Camata .:....: -Nfredq Caffipos - Fer
nando Henrique Cardoso - Mauro Borges 
-Maurício Corrêa -Márcio Lacerda - Dir
ceu Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Sobre .a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. l9-5ecretârio. 

É lida á seguinte 

-BraSlliã, -4 de oUtubro de 1989 

__ ~r. Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, na forma re

gimental, que me d~sfiiiei, nes~ data, do Pár
tido do Movimento Democrático Brasileiro ~ 
PMDB. 

Nesta oporturúdade, renovo a Vossa Exce
lência as expressões de mimha elevada estima 
e consideração. 

Atenciosamente, -Senador Iram Saraiva. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-0 Expediente lldo vai à publicaçao. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Está ~gotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

QRDEMDODIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. ]9-SecretáriO. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQQERIMENTO N• 534, de 1989 

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a inver

são da Ordem do Dia, para que a -materra
constante do item n9 1 seja submetida ao Ple
nário em'último lugar. 

Sala: das Sessões. 4-10~89 -Jutahy .M;Jga-
Jhães. -- -- - - -

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Aprovado o requerimento, será feita a inver
são. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
ltem2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento_ n9 501, de 1989, de autoria dos 
Senadores Itamar Franco e AleXandre 
Costa, solicitando, nos termos regimen
tais,_ 9 _trêi3nscriçãQ 90s Anais do Senado 
da matéria publicada no jornal O Estado 
de S. Pau/Q do _dia ?1 ç:le setembro do 
corrente anb, sob o título "Dever cum~ 
prldo ... 

Em·votação. 
Os Srs. Sei-ladores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a tiãnscrição solicitada. 

É a segulnte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

DEVER CUMPRIDO 

O Senado Federal decidiu não exami
nar em regime de urgência o projeto da 
nova lei eleitoral aprovada na Câmara dos 
Deputados. Tal decisão tornou inviável a 
mudança de regras para a eleição presi
dencial de novembro, pois não há mais 
tempo de se iniciar, agora, o processo 
de discussão _rotineiro, para votação do 
texto no plenário senatorial Graças a tal 
providência dos senadores, será mantida 
a lei eleitoral vigente, preparada para re
geras normas que presidiram as eleições 
municipais do ano passado. A decisão 
do Senado, tomada sob o signo dO bom 
senso, evita o golpe casuística por. meio 
do qual a Câmara tentou influenciar no 
resultado final da eleição dlreta presiden
ctéU, em Deneffcio dos partidos cujas ban
caaas são majoritárias. 

Não houve, no cãSo, abuso de autori
dade de uma das Casas do Congresso 
sobre a outra, até porque o Senado não 
tinha nenhuma obrigação de votar uma 
lei em regime de urgência, apenas porque 
a Câmara já a tinha aprovado antes, em 
plenário. Mesmo porque a chamada câ
mara aha não chegou a apreciar o mérito 
da reforma da legislação eleitoral apro
vada na Câmara e pode até discuti-Ia e 
votá-la, só que obedecendo aos prazos 



5534 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Outubro de 1989 

de rotina. A função constitucional dos se
nadores é justamente esta: a de jogar 
sempre um pouco de água fria de sensa
tez nas, às vezes, precipitadas e aquecidas 
decisões reformistas da Câmara. Ao man
ter os prazos normais e tornar inviável 
a mudança das regras para a próxima 
eleição, o Senado da República nada fez 
além de realizar o que dele a sociedade 
sempre espera. 

A essência do regime bicameral é esta: 
a câmara baixa é dinâmica, a ponto de 
refletir imediatamente os anseios da opi
nião pública. Já a câmara alta exerce o 
papel de arrefecer - com a mediação 
de valores mais permanentes - os âni
mos reformistas da outra Casa, por natu
reza suscetível a mudanças de humor da 
sociedade. No caso __ em pauta, quem não 
atendeu às exigêndas de seu papel insti
tucional foi a Câmqra dos Deputados, 
pois, ao tentar promover a alteração das 
regras eleitorais, te~inou por revelar a 
intenção de deformar·o resultado final da 
consulta _eleitoral. 

Uma reforma da legislação eleitoral só 
se justificaria e seria aceita c:;omo legítima 
pela sociedade caso c::ontivesse disposi
tivos capazes de permitir que a sociedade 
expressasse seus desejos políticos de for
ma mais exata, transparente e simples. 
A reforma proposta pela Câmara, porém, 
tinha por fundamento a intenção de com
plicar o ato de votar, na defesa de interes
ses de partidos e grupos de políticos inte
ressados em se manter no núcleo das 
decisões, ao arrepio da vontade da maio
ria, que tem manifestado :clara tendência 
a, mudar, para tentar melhorar a gerência 
do Estado brasileiro. 

A proposta da cédula dupla, com méto
dos alternativos de escolha de um entre 
2L candidatos, já caracterizava, indiscutí
veJmente, um condenável casuísmo, com 
o objetivo indisfarçável de tornar m<liS 
complexa, e até dúbiéÍ, a decisão seletiva 
do eleitor. A maior aberração do texto 
aprovado pela Câmara, contudo, era a 
predominância da sigla partidária sobre 
o nome do candidato, em caso de confu
são do eleitor, que, porventura, escreves
se nome do candidato e partido diferen
tes. No Brasil, onde é notória a fragilidade 
dos partidos políticos, o maior valor da 
legenda sobre nome e número do candi
dato· só pode significar uma aposta ma
rota no equívoco _do cidadão. Evidente
mente, uma aposta do gênero está longe 
de comprovar as boas intenções dos de
putados federais em permitir a manifes
tação clara, transparente, soberana, livre 
e _espontânea do brasileiro no exerdcio 
legitimo de sua cidadania. Apenas esta 
certeza já basta para deixar claro o fato 
·de a Câmara dos Deputados não ter cum
prido sua função de refletir, com fideli
dade, as·intenções políticas da sociedade, 
que, pelo menos teoricamente, represen
ta. 

Cabia, então, ao Senado, em nome do 
bom conceito -do COQgresso Nacional, 
como instituição, cot:rigir tal equívoco. A 
correção se fazia n~cessária, conforme 
demonstravam as reac;ões negativas des
pertadas pela tentativa fracassada de gol
pe casutstico da Câmara. Diante da óbvia 
desnecessidade de uma nova legislação 
eleitoral, até porque a vigente, além de 
recente, não contêm aberrações que jus
tifiquem premência de correção, os servi
dores cumpriram seu dever e garantiram 
a legitimidade do proc~sso eleitoral, no 
qual a sociedade bra_$leira tem deposi
tado amplo crédito de fe e esperança. 

·. O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n<> 528, de 1989, de autoria dos 
Uderes Lei!e Chaves,_ Chagas Rodrigues 
e Carlos Patrocínio, solicitimdo, nos ter
mos do arl 336,-alínea c. do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Reso
lução n" 63, de 1989, do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre a urgência 
e dá outras providências. 

Em votaçãO: 
_ Os _ _S~.-SenadOres que aprovam o requed

mento queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Re

sol~ção n" 63,_ de 1989, será induidci ern Or
dem do Dia, na quarta sessão ordinária subse
qüente, nos termos do- art. 345, inciso n. do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem4: 

_Discussão, em turno único, do Projeto 
-- -de Lei_ da Câmara -n., 31 de 1989 (n~ 

1.110/88, ria Casa e origem), qUe diSci
plina o inciso setenta e seis do art. 59 
da Constituição da República Federativa 
do Brasil, alterando a redação do art 30 
da Lei no 6.015, .!:te 31 de dezembro de 
1973, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, sob, n• 218, de 
1989, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Odadanía 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. SendóréS -que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovados. 
O projeto irá à sanção. 

E o seguinte projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂRAMA 
N• 31, De 1989 

(N• 1.110/88, na Casa de origem) 

DisdpJifta o i~ciso LXXVI do art. 59 da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, alte
rando a redação do art. 30 da Lei n" 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art 30 da Lei n~ 6.015, de 31 

de dezembro de 1973, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 30. Das pessoas reconhecida
mente pobres não serão cobradas emolu
mentos pelo reQistro civil de nascimento 
e pelo assento de óbitos e respectivas 
certidões. 

§ ]9 O estado de pobreza será com
provado por declaração do próprio inte
ressado ou a rogo, em se tratante de anal
fabeto, neste caso acompanhada dã -assi
natura de duas testemunhas. 

§ 2~ A falsidade da declaração ense
jará a responsabilidade civil e penal do 
interessado." 

Arl 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 -Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem5: 

Discussão, em. tl,lmo único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 17, de 1989 (n<> 
72!89, na Câmara dos Deputados), que 
aprOVa o texto do acordo de cc-produção 
cinematográfica, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Venezuela, 
em Brasilia em 17 de maio de 1988, ten
do 

PARECER FAVCiRAVEL. sob n' 213, de 
1989, da ComtSsãá 

-RelaÇóes Extedore{i e Defesa NiidO
nal. 

Em discussão o projeto, em turno únic::o. 
(PClusa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO QE DECRETO 
LEGISJATIVO 
N• l7DE 1989 

(N~ 72/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Co-pro
duç§o Cinematográfica, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repúblka da Vene
zuela, em Brasília, em 17 de maio de 
1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
A.rt. 19 Fica aprovado o texto do Acordo 

de Cc-produção Cinematográfica, celebrado 
eÍltre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Venezuela, 
em Brasi1ia, em 17 de maio de 1988. 

Parágrafo único. Ficam sujeltos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa resultar revisão do Acordo, bem 
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como aqueles que se destinem a estabelecer 
ajustes complementares. 

Art. 2<:> Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lulz Maya) 
-Item 6: -

Dtscussão, em twno único, do Projeto 
de Resolução n<:> 60, de 1989 (apresen
tado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parecer 
n9 222;de 1989), que autOriza o Governo 
da União a contratar operação de crédito 
externo, no montante equivalente a até 
US$ 123,000,000.00 ( cenfu e vinte e três 
milhões de dólares americanos), com o 
Banco Inglês e com as empresas Italianas 
que especifica. 

Em discussão o- projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores'que-o aprovam queifam 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Corilissào Diretora, para a 

redação final. 
É o _seguinte q projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
l'l• 60, DE 1989 

Autoriza o Governo da União a con
tratar operação de crédito externo, no 
montante equivalente a até US$ 
123,000,000.00- (cento e vinte e três mi
lhões de dólares americanos), com oblm
co inglês e com as empresas italianas 
que especifica. 

Art 19 É o Governo da lJniiilo autorizado, 
nos termos do art 52, V, da ConstituiçãO Fede
ral, a contratar operações de crédito externo, 
em montante equivalente a até US $ 
123,000,000,00 (cento e vinte e três milhões 
de dólares americanos), com os contratantes 
indicados. para o financiamento da aquisição 
de bens e equipamentos a serem utilizados 
para a produção, no Brasil, da aeronave AM-X. 
observados os seguintes limites e objetivos: 

I -124,800,000.00 (vinte e quatro milhões 
e oitocentos mil libras inglesas) com o Banco 
Morgan Grenfell & Co. Ltd., destinados ao fi
mmdamento da aquisição, junto à empresa 
Rolls Royce & Co. Ltd., de bens para a produ
ção do motor SPEY -MK 807; 

D- Lll 48243.450.000,00 "( quafenta: e átt.o 
bilhões. duzentos e quarenta e três milhões, 
quatrocentos e cinqUenta mil liras italianas), 
com a empresa Crediop- Consórcio di Cre-
dito Per Le Opere Pubbliche, destinados ao 
financiamento da aquisição, junto à SMA -
Seggnalamento Maritimo Ed Aereo, de equi
pamentos para aplicação na produção do ra
dar da aeronáve Afv\-X; 

lli-Ut48.612.910.000,00 (quarenta e oito 
bilhões, seiscentos e doze milhões, novecen
tos e dez mil liras italianas), com a Fiat Avia
zone S.p.A, destinados ao finandamento da 

aquisição, junto a tal empresa, de bens para 
aplicação na produção do motor SPEY - MK 
807; 

N -Ut2.763.957.000,00 (dois bilhões, 5.,.: 
te centos e sessenta e três milhões, novecentos 
e. dnqüenta e sete mil liras italianas), com a 
Narc:li Construzione Aeronautiche S.p.A., desti
nados ao financiamento da aquisição, junto 
à tal empresa de equipamentos para a produ
ção da aeronave AM-X; 

V-Ut 2.329.980.000,00 (dois bilhões, tre
zentos e vinte e nove milhões, novecentos e 
oitenta mil liras italianas), com a SKF s.p.A., 
destinados ao financiamento da aquistção, 
junto a tal empresa, de equipamentos para 
a produção do motor SPEY- MK 807. 

Art 2? Esta resõlução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (António Lu~ Maya) 
-Item 1. 

Votação, em primeiro turno, da Pro
~ _posta de Emenda à Corlstituição n~ 1, 
_de 1989,-de autoria dO·senadorJoão Me

nezes_e outrOS Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos n9 § 69 do 
art: 14, para desincompatibizaçãodo Pre
sidente da República, dos Governadores 
de Estado, do Distrito Federal e dos Pre
feitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de I 989, · 
-da Comissão Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da m.?l
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e MauríciS~ ColTêa. 

A d_iscussão da matéria_fo! ~ncerrada na 
sessão de 23 de agosto último. 

Passa~se à votação da matéria, que, nos ter
mos do art. 354, do Regimento Interno, depen
de, para sua aprovação, do voto favorável de 
3/5 da composição da Casa. 

A votação deverá ser feita pelo processo 
eletrônico. 

Os. SrS. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
. Todos .. os Srs. Senadores já votaram. (Pau

sa.) 

(Procede-se à votação) 
1-VTAM "SIM" OS SRS. SEI'IADORES: 

Carlos Patrocínio 
Hugo Napoleão 
Wilson Martins 

vorAM "NÃO" os SJ?s: SEIYADORES: 
Qd CaiValho 
Divaldo Suruagy 
Francisco Rollemberg 
Gomes Carvalho 
Jamil Haddad 
Jarbas Passarinho 
Jutahy Magalhães 
Rachid DeJZi 

- Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Teotonio Vilela ,·· 

OSR. PREsiDEI'ÍTE(Antônio Lu~ Maya) 
-Votaram Sim 3 Srs. Senadores; e !"-!5o, 12. 

Não houve abstenções. 
Total: 15 votos. 

Não houve quorum. 
A Presidência vai suspender a sessãc;> por 

10 minutos, adOnando as campainhas para 
chamada dos Srs. Senadores a plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas 4 minutos, a 
sessão é reaberta às 16 horas e 12 minu
tos) 

(O Sr. António Luiz Maia, Supleiite de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sou
sa, 3P Secretário~) · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está reaberta a sessão. 

Vamos proceder à nova votação do item 
n9 L 

Os Srs. Senadores queiram ocupar os seus 
lugares nas bancadas. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, a 
Bancada do PMDB informa que vota contra 
o projeto. 

(6 Sr. PompeÚ de SouSil, 3P Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te.). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Peço aos Srs. Senadores que ocupem os 
seus lugares. 

Os Srs. Senadores já pOdem votar (Pausa) 
Todos os Srs. Seiladores já votaram 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "Sim" os Srs. Senadores: 
Carlos PatrOcínio 
Hugo Napoleão 
Ruy Bacelar 

VOTAM "Não" os Srs. Senadores: 
Antônio Maya 
Chagas Rodrigues 
Cid C"ãNalho 

- Qivaldo Suruagy 
F. Rollemberg 
Jamil Ha,ddad 
Jarbas Passarinho 
Jorge Bomhausen 
José Agripino 
José lgnáclo 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Mareio Lacerda 
Marcos Mendonça 
Nelson Wedekín 
Ney Ma~anhão 
Pompeu de Sousa 
Rachid Derzi 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Teotônlo Vilela 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro.) 
-Votaram sim 3 Srs. Senadores; e não 23. ·. 

Não houve abstenção. 
Total: 26 Votos. ·· 
Não há quorum, 
A votação fica adiada. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 

Chaves, que falará pela Uderança do PMDB. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Co
mo Uder do PMDB, Pronuncia o seguinte dis-
curso) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Falo, nesta tarde, em nome da üderanç:a 
do meu Partido, para fazer uma apreciação 
sobre o quadro sucessório presidencial brasi
leiro, de cujas eleições estamos apenas a qua
renta dias. 

V. ~ viram pelos jornais a recente visfta 
do nosso candidato Ulysses Guimarães, ao 
Estado do Paraná, precisamente, às cidades 
de Londrina e Campo Mourão. 

A Folha de Londrina, jornal reservado e co
medido, destacou, no dia seguinte, em man· 
chete, nem sempre comuns: "Chegada apo
teótica de C..Uyss_es Guimarães à Londrina". 

Coloquei aquela visita num quadro de quin
ze anos atrás, quando ali chegou S. Ex' como 
anticandidato à Presidência da Repúbllca, em 
1972, ,€. bem me recordo. No aeroporto, S. 
Ex.t chegou s6 e teve para recebê-lo apenas 
a mim, porque talvez fora o único avisado. 

Notei que S. Ex', naquela época, não se 
apoquentava nem se constrangia por ser 
wn candidato só, que percorria as cidades 
do Pais. 

15 anos depoís, voltou, recebido por uma 
multidão enstusiasmada - entusiasmava-se 
também S. Ex', mas a tranqüilidade era ames
ma. 

Hoje, chego à conclusão de que o Presi
dente (Jlysses Guimarães não tem çompro
misso com derrota ou com vitória, S. Ex.t tem 
compromisso com a liberdade. 

Tive oportunidade de, nesta Casa, manifes
tara convicção de que o pleito já estava deci
dido, e que dificilmente esses resultados se
riam alterados. Também cheguei a sugerir à 
mfnha Bancada que o Presidente Ulysses Gui
marães colocass_e a candidatura à disposição 
do Partido ·para um reexame; S. Ex' que colo
cara sobre os ombros de GOvernadores as 
suas possibllidades de sucesso, estava encon
trando dificuldade entre os Governadores para 
encaminha-la; seria um razoável motivo para 
um reexame do Partido, que poderia confirmar 
ou não a canidatura. 
. Numa reunião com o Presidente e Senado

res, disse S. EX' que maritinha a sua candida
tura, que estava sentido oxigênio de vitória 
e que se sentia naquela posição de Pedro Álva
res Cabral, quando via, nas águas, indícios 
inafastáveis de terra pr6xini8;. 

Sr. Presidente, se se levar em consideração 
estatísticas. o fato parece risívil. Mas nós ven
cemos em razão de posições interiores. São 
as nossas crenças que nos levam a vitórias. 
Ninguém nos derrota e ninguém nos leva à 
vitória; somos nós os titulareS de li.ossãS vitó
rias e derrotas. 

A verdade é que o Presidente está na cam,i~ 
nhada, mostrando uma juventude surpreen
dente, andando o País de norte a sul. 

Recentemente, disse um cientista que "ida
de não é o acúmu1o de anos; idade é saúde". 
O Presidente Ulysses Guimarães tem se mos
trado_ de uma vitalidade incomum, tem se 
mostrado com uma luc;-idez singular: 

A esta altura, Sr. presidente, as candidaturas 
parecem ser definitivas. 

Inabalavelmente, o Presidente está na cami
nhada. A ele pouco interessa se saká vitortoso 
ou se será derrotado. A certeza que ele tem 
no seu íntimo é de uma vitória. A vitória da 
honra, a vitória da decência, a vitória do amor 
inafastável à liberdade. 

A história de Ulysses Guimarães é uma his
tóifã Conhecida. Repeti-la poderia ser até um 
meio de deformá-la por omissões ou erros. 
Foi uma vida feita nas praças públicas. O meu 
Partido pode receber queixas de que ele é 
velho, mélS! jamais recebeu uma queixa de que 
é homem desonrado. A despeito de uma vida 
das mais longas na politica ninguém levanta 
contra ele qualquer restrição de ordem moral. 
E diariamente se levantam queixas ou dúvidas 
sobre os novos candldatos. As mais recentes 
contra alguns candidatos que sobem na pes
quisa -e que usurparam a herança da tia e, 
outros, que tiveram diversos ·processos por 
cometimentos delituosos.. 

O PMDB, tenho visto_ no meu estado, está 
vivido nas bases como fogo apenas acober
tado pelas cinzas. Ele está, a partir de algum 
tempo, em um grande estado de reflexão. Que 
motivos o levaraiam a não se entusiasmar pelo 
candidato? Por que é mais idoso? Por que 
não está bem nas_ pesquisas? Qual é antes 
a razão última de um partido? É ãpenas de 
homologar quem está bem nas pesquisas? 
Não é esta, Sr. presidente, a finalidade maior 
de um partido. A posição de um partido não 
é de ordem eleltoreira nem eleitoral. A posição 
de um partido é política. Cabe-lhe asumir as 
melhores posições em relação aos interesses 
nadonals aquelas que sejam mais correntes, 
de maior interesse para o seu Povo. 

Se compararinoS·O _Presidente Ulysses Gui
marães cOm os õUtfos candidatos, encontra
remos uma diferença enorme-: Primeiro, se 
qualquer um de V. Ex's estivessem em posto 
de responsabilidade política e necessitasse de 
um conselheiro, quem escolheriam? Segura~ 
mente nenhum dos demais candidatos. 

Orq, o Presidente da República é o conse
lheiro maior da Nação. E ninguém _tem dúvida 
de que o nosso candidato nasceu da mais 
PrOfunda e dura legitimidade. Ele disputou a 
Convenção nas circunstâncias as mais adver
saS. Até mesmo o Que-Perdeu p3ra ele ficando 
em s~undo lugar resolveu ser o seu vice-Pre
sidente, renunciando ao GoVerno de um dos 
maiores Estados do Paí&, a Bahia 

Lembro-me bem que quando o Presidente 
m~ perguntou em quem e~ ia votar, eu lhe 
disse. "Presidente Ulysses Guimaraes", o Go
vernador do meu estado, meu amigo, é candi
dato também, e tenho que levar em conside
ração os co_mpromi:!!_sos do meu estado. _E 
ele me disse "Senador, não há outra alterna
tiva. V. Ex' tem de vOtar no seu Governador. 
El~ é Governador do seu Estado". 

_Sr. Presidente, eu disse uma vez. _quando 
terminOu a Constituírife e durante seu curso, 
que se eu tivesse que dar, em razão da luta 
pela nova Constituição, três medalhas de ouro, 
eu as daria a três realidades: ao painel eletrô· 
nico, sem o qual não faóamos a Constituição; 
ao Relator Bernardo Cabral e a Ulysses Guima
rães, um dos cargos mais difíceis, o de con
duzir os trabalhos de uma Constituinte, no ins
tante em que a Nação salra de um regime 
de repressão e de violência e estava conta
giado com todas as formas de liberdade. 

O homem mais qualificado para governar 
um Pais, em perplexidade, é aquele que, tendo 
sabido construir a feitura da Constituição, é 
o também o mais capaz para zelar pela sua 
aplicação e pela sua eficácia. 

Somos uma estrutura partidária enorme, 
formada na luta e no sacrificio e_não entende-
mos por que arrefecemos o entusiasmo em 
relação ao nosso candidato e aos compro
missos eleitorais com o fUturo Presidente. 

Examine-se o quadro e se verá que Ulysses 
é a grande alternativa. Basta que uma fração 
do Partido se reúna. para a exsurgêllcia de 
utn instante de entusiasmo. 

Hoje tivemos um almoço na casa do depu
tado Marcelo Cordeiro,. c;!o qual participaram 
diversos Deputados e Senadores, o nosso can
didato a Presidente Ulysses Guimarães e Wal
dir Pires. O almoço foi ensejado pela presença 
de Orestes Quércia, Governador de São Paulo, 
que veio a Brasília· pãra gravar um programa 
de televisão. Recebeu ele, pela sua lealdade, 
pela sua dedicação, wna homenagem de al
guns companheiros de partido. Nesse oca
sião, tivemos instantes de reflexão e chegamos 
à conclusão de que não hâ _outra alternativa 
senão redobrarmos esforços, agora organiza
dos e conscientes~ em favor do grande lutador 
pela liberdade, que foi Ulysses Guimarães. 

Um vida política não pode ser considerada 
por um instante s6; ela há de ser examinada 
por todos os ângulos e em todo o seu curso. 

Muitos_ Governadores foram eleitos pelo 
nosso Partido. Prometeram apoio. Alguns es
tão firmes, como Orestes Quércia; outros dei
xaram o Partido; outros bandearam para ~que
las candidaturas que apareceram como m~ 
lhores colocadas nos perc-enfi.iais eleitorais. 

A Ca~a sabe m~lhor do que eu que ninguém 
se beneficia de posições eleitOi'eiras. NingUém 
será lembrado na vida pública por apostasias 
ou traições. interesses ligeiros e custos. 

Se perdermos essa eleição - e isso é da 
natureza do offcio -, ninguém haverá de dizer 
ou nos censurar de termos apoiado um ho
mem desonrado ou de passado comprome
tido, Nós não sofreremos o risco de sermos 
acusados por interesses ou aligeiramento. 

Daqui a algum tempo o Partido estará nas 
ruas de novo, lutando por Ç>utras metas e mui
tqs dos que se omitiram haverão de_ Çtparecer 
para disPutar legenda. Mas nós havereinOs de 
perguntar a eles: onde é que voc_ês estavam 
naquele instante? Não há justificativa. para os 
que fogem, para as leviandades assumidas 
apenas em troco de vacilantes e transitórios 
interesses. 
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Daqui desta Casa, Sr. Presidente, em nome 
da Uderança do meu Partido, em nome dos 
Senadores que honram esta sfgla, faço um 
apelo a todos os nossos companheiros do 
Brasil, a todos aqueles que lutaram pelas "Di
retas, já", a todos aqueles que foram presos 
e torturados, a todos aqueles que sofreram 
vexames na família ou diminuição na sua liber
dade, para que reforcem o Partido ao qual 
pertencem. 

O Sr. Hugo Napoleão - Permitem-me 
V. Ex" um aparte? 

OSR. LEITE CHAVES --Já darei o apar
te a v. Ex". 

Este meu apelo se dirige, primeiro, aos go
vernadores; aos governadores sobretudo hon
rados, que como Orestes Quércia, do maior 
Estado, de São Pau1o, que tem uma das pers
pectivas mais promissoras na vida pública, 
não se peja em ficar ao lado do seu candidato 
a Presidente, do velho- lutador, -do jovem luta
dor, do intrépido lutador, Oiysses Guimarães. 

Este meu apelo se estende aos governa
dores do Norte, do Sul, que estiveram na con
venção e assumiram um compromisso. Não 
comprometam suas vidas e seus nomes em 
razão de uma leviandade ou de uma mudança 
factual de números de pesquisa eleitoral! 

Este mei.i aPelo se· dJríge a tOdos o-s Depu· 
tados Federais, aos nossos comp-anheiros bri· 
lhantes e dedicados. na grande maioria empe
nhados nesta luta O apelo vai, inclusive, aos 
nossos Deputados Estaduais de todo o Brasil. 
São muitos! Basta que eles se reorganizem, 
avaliem essa candidatura para que ela tome 
outro fôlego e adquira outra expressão. É um 
apelo, também, aos nossos prefeitos, aos que 
foram eleitos pela nossa legenda, aos que par
ticiparam da nossa convenção, porque este 
é um instante de lealdade e s6 a dignidade 
dá honra e vestimenta histórica. 

É- Um apelo aos nossos vereadores - e 
são milhares no PaíS-, aoS-Cjl.ie-nO-irl.ferior 
do País hão se pejam em colocar nas esquirias 
o retrato ou a sigla do nosso Partido. 

É um apelo a todos os nossos companhei
ros que assinaram as nossas fichas; é um ape
lo a todos aqueles que integraram o nosso 
Partido e que a ele se juntaram no instante 
mais difícil da vlda brasileira, que foi quando 
enfrentamos a violênda do arbítrio militar, por 
20anos. 

Sr. Presidente, muitos podem faltar nesta 
luta, mas quero dizer nesta Casa que há lim 
homem que nunca faJtou ao seu Partido nem 
à sua Nação, que é Ulysses Guimarães; S. 
Ex" está nas ruas com uma, duas ou dez pes
soas; está na caminhada S. Exl' disputou dig
namente a convenção e levantam contra S. 
Ex" apenas a idade e os cabelos brancos. 

Como disse: na conceituação de hoje, idade 
é saúde. Há pessoas com 1 O anos de idade 
que sofrem até de progéria e nos alberes da 
iilfânciajá Se encoritram Ii.6 s·eu entardecer. 

COm a vit6riá ou senl ela, S. Ex' ·morrerá 
glorioso por que foi um lutador. S. Ex" rhereC:e 
as reverências desta Nação. 

S. E:<f honrou o CongreSsO, foi o pontO 
maior da Cóhstituinfe. Acusam-no de não ha-

ver rompido com o Presidente José Samey, 
mas o acusam exat?J_mente pela coragem que 
teve. Uma cisão seria um fato pessoa]. quando, 
na re~lidade, o importante para o Pais não 
seria uma amizade ou uma çisão; seria a reali
zação da nova Constituição, o cumprimento 
da Constituinte. E S. Ex"., Sr. Presidente, por 
ela, foi até as últimas conseqüências. Ninguém 
o chamou de velho quando passou noites in
donnidas na Presidência, como os jornais di
ziam, até mesmo num milagre salutar de se
quer se levantar da cadeira presidencial para 
atendimento de necessidades humanas. 

O Si-. Hugo Napoleão - Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. LErrE CHAVES- Vejo que meu 
tempo se esvai, mas não posso deixar de con
ceder um aparte ao_ meu ilustre e querido cole
ga, Senador pelo Piauí. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Eu pediria, qUanto ao aparteante, que fosse 
o mais breve possível, de vez que, como Líder, 
o tempo de S. Ex-, _nobre Se~ador, esgotou-se. 

O Sr. Hugo Napoleão- Serei breve, Sr. 
Presidente, nobre Senador Leite Chaves, não 
quero, vamos dizer, intrometer-me em assun
tos de economia interna do Partido de V. E;(', 

mas não posso também, no momento em 
que V. Ex~' tece elogios ao nobre Deputado 
Ulysses Ouimarães, deixar de solidarizar-me 
com as afrrmações que acaba de fazer, não 
apenas em razão da posição por todos conhe~ 
cida, de obstinada vanguarda de oposição ao 
chamado. sistema_ autoritário que durou vinte 
anos. Há particularidades e singularidades, tais 
como a daquela em que teve de enfrentar 
cã_es __ d_e: polícia, em que teve de Íazer-se anti
candldato. E poderíamos citar tantas oUtras. 
S. Er é um homem que não envergonha nin
guém de estar ao seu lado. Ao contrário, deve 
ser objeto da admiração de toda a Nação. 
Hoje, o que se vê? Não desejo, de maneira 
alguma, referir-me a qualquer corppanheirç,. 
cOlega Ou adveisârlá, m·as alguns buscam um 
vitor[ósQ e- não· uma causa; Muito difere_n_te, 
pbt exemplo, foi a situação_ em 1984, quando 
nós que p~rtenciamos ao PDS, nós os liberais,· 
estávamos buscando a redemocratização do 
Brasil, o fortalecimento das instituições. Deixa
mo"s. _o P-ªrtido, fundaro-o~ o PFL --.Partido, 
da Frente Uberal, porque tínhamos na pessoa 
do Dr. Tancredo Neves um estadista, ex-Pri: 
rrieiro-Ministro~ que simbolizava a concórdia_ 
e redemocratização que todos persegWamos·. 
Então, eStávamos atrás de uma causa. É prê
ciso que todos tenhamos em mente o que· 
V._Ex' está procurando refletir. Dou a V. Ex" 
Ulteira razâo. Penso que V. Ex~ está trazendo 
ãõ plenário c6ilsiderações Qa maior valia. Não 

·estou aqurpãra censurar ninguérit, até porqUe 
não estamos mais na época da "caça às br.u· 
xas", estamos às vésperas do terceiro milêni_o. 
Penso que havia necessidade de um pouco 
rriàls de coerência por parte de alguns. Muito 
obrigado a V.~- --- · 

O SR. LEITE CHAVES -Muito obrigado, 
nobre Senador Hugo Napoleão. V. Ex', ao dai-

este aparte, não está se imiscuindo em assun
to interno, V. Ex" está tratando de um ass,unto 
do interessê nacional. A vida partidária. a CÓe· 
réncia, a dignidade e o_ respeito são coisas 
que não pertencem ao Partido, pertencem à 
Nação. D_e_, fo_rrna que o aparte de V. EX!' é 
muito oportuno e o_ recolho porque, historica
mente, ele haverá dE: ser lembrado "dePois, 
uma vez que V. Ex• o proferiu num dos instan
tes bem singulares da vida nacional. 

Sr. Presidente, quem de V. EX" aqui, mesmo 
adversário, poderia levantar contra Ulyss.es 
Guimarães uma suspeita, uma dúvida, um 
deslize? Isso ao longo de uma vida pública. 
E, vejam V. E:<'' que, alguns candidatos que 
surgem pela_ primeira vez j~ y~rn er:tv_oJtos er1) 
roupage~ .de .en(?doar:n.ento _e ~e .cor:nprorq.e_
timento. Alguém teria alguma acusação a fazer 
contra sua honra? Cõti.tra ·:sua vida -privada' 
Contra sua vida pública? Algum deSlize nos 
diversos come:timentos públicos que exerceu 
e durante décadas? A idade é a Causa disso?, 
Outra coisa, não é a idade ·a ralão de não 
o terem_col6cado ainda na situação maior das 
pesquisas~ Há Carididatos muito mais jovens, 
com metade da sua idade. que estãO ·com 
zero por-cet'ltQ.h"ã_s -peSquiSás: Qüer Oizer, pão 
é o critério de íáãde, só emóéiónalidãde. -· . 

O Sr. Frandsco Rollemberg - Permi
te-me V. Ex"- um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - CoitCe_do o 
aparte, com todo prazer, ao Senador Fran-
cisco Rollembefg: · . . 

osr:Fraiu:bCo-RoUeinb'erg-Emfue~t~ 
Senador Leite. Chaves, es.tava a quvir V. Pc'. 
com muito_ cuidado, e a lembrar-me da ida 
do nosso candidato, do eminenté Presidente 
do nosso Partido, por tanto tempo, Deputado 
C.Oysses Guimarães .a Aracaju. Chegando em 
Aracaju, nobre Senador Leite Chaves, não teve 
S, EX' eSS?- acolhida- apÇ>teótica" que m~receu 
na sua teria. Lá estavam os seus. companhei
ros fiéis, José_ CârloS Teíxeifa·, .f~a"'néi$Co_ ~6-
llemb_erg e aqU:ele-_gruPci qUe sempre cons
tituiu o núcleo do nosso Partido. Ulysses ·Gui
marães, então,· nãO~ foi ovackmado, nãO fói · 
aplaudido no aeroporto da nossa cidade, mas 
o foi em todo o percJ.!rso que fez em_ Aracaju 
até chegar à ASsociação Sergipàna de Impren
sa, auditório qUe se tornou pe.queno para 
aqueles que. para lá acorreram, para receber 
o grande líder brasileiro, o . homem <iue co
mandou a nossa Constituinte, que comaridou 
a_oposição br~il~ira !)OS tempQs.4ifíceis de$", 
governos rr:tilita_re~ .. !'laqueia oportunidade, no- ~ 
bre Senador, ql,laJ1dO companheiros nos_sos 
quiseram faJar das nossas dificuldades, as_ difi
culdades criadas no nosso Partido, por aque-
les que dele _saíram, preferi, naqueleUia, falan
do~ em nome da Bancada sergipana no Con
gresso Nacional, falar a Ulysses da esperança, 
faJar daqueles que ficaram e lhe disse, na oca
sião, lebrando os versos de Geraldo Vandré 
que iríamos caminhar contra o vento, sem 
lenço e sem documento; que eu era seu Sena
dor; que éramos o seu PMDB; que reconhe
cíamos a sua liderança. E lhe dizia: "Oiysses 
Guimarães, eu vou; Ulysses, o PMDB de Ser-
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gipe está presente e nós vamos com o Senhor; 
vamos levá-lo pelas ruas e pelas cidades do 
nosso País, lembrando ao povo quem foi V. 
Ex' O exemplo, a dignidade, o p~radigma, o 
homem que o Brasil ne~c_e:$ita e espera e que, 
acredito, possa ainda, apesar das pesquisas 
de opinião pública não lhe serem favoráveis, 
tocar de perto o coração dos brasileiros e es
ses brasileiros homenagearem a si mesmos, 
escolhendo para nosso Presidente o grande 
CJlysses Guimarães." Parabéns a V. E.J.cl' pelo 
pronunciamenfo que faz nesta tarde. 

OSR.l.EITECHAVES-NobreSenador, 
agradeço a V. Ex' pelo_ aparte, companheiro 
fiel, lutador ao lado _d_e _n~+ caJJ,s_~-· SQ _faço 
uma obseavação ao _aparte, é que_ o verso cita
do, não é de Oeraldo_Vandr_é, ~. $if(l_, de Cae
tano Veloso, map ambos são artl~tas de van~ 
guarda na música popular brasi1eira. 

O Sr. Francisco RoUemberg - Ambos 
silo nordestinos. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, 
encerrq porque V. ~ inSiste em me lembra-r 
que o tempo terminou. 

Nesta mesma Cas~ volta;rei. !,IJ'"O dia a per~ 
guntar aos Colegas de Partido, que juraram 
fidelidade à liberdade, onde estavam? Por que 
foram em busca de outras sereias? Por que 
se embeveceram com Ol!.tf_QS cantos?. _É difícil 
saber onde estão todo$ eles, Ma&, há um ho
mem que sei onde está e que todos soubemos 
onde sempre esteve. No _m~rnen:to, Sr. Presi
dente, ele está andando é!S estrada~ do Brasit 
por dias e noites, seguidos d~ cabeça branca 
e erguida, _servindo ao Bras.il e carregando a 
bandeira do nosS"o Partido, que é o PMDB. 
(Muito bem! Palmas.) 

(Durante o discurso do Sr. Leite Cha
ves, o Sr. Nelson CairieTrô;- Presidente, 
deixa a cadeira da presidênci~ que éocu· 
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3P Secre-
tário.) · · 

O SR- PRESIDENTE â>ol]lpeu de Souso) 
- Conced.o a palavra ao nobre Senador_lrê!m 
Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, a dinâmica do processo 
político exige de todos nós que dele participa
mos, um permanente exercício da capacidade 
crítica e uma constante escolha entre uma 
diversidade de caminhos Possíveis. O exer-. 
cicio da capacidade crítica se faz tomando 
como parâmetro det~rminados postulados 
básicos que orientam a atuação do agente 
no processO político. E aS escolhas se tomam 
inevitáveis na medida em que se queira manter 
coerente e conseqüente a atuação política 
desse mesmo ag!'!nte. 

Nada, portanto, deve ser deixado ao sabqr 
do acaso. Eu diria até mais: nada pode ser 
deixado ao acaso, pois há sempre uma esco
lha sendo feita, mesmo que optemos por uma 

. "displicente indiferença. A vida é um processo 
permanente de escolha, e a atividade politica, 
que é um reflexo da vida, não se poderia des-

dobrar sem que fosse indispensável a perió~ 
dica avaliação das opções disponíveis par-=- o 
encaminhamento do interesse público. 

As escolhas que nos cumpre fazer através 
da vida particular e na vida pública não _são, 
natura1mente, do mesmo grau de importánc:ia. 
Há as pequenas dec:isões de ro1;ina e há aque~ 
les grandes momentos, que significam urna 
mudança de rumos fundamental, com a capa~ 
cidade d_~ influenciarmos permanentemente 
o futuro. Esses grandes momentos ded.Sódos 
sZilo, -em geral, prec:_edidos por uma longa e 
profunda reflexão e decorrem de uma situação 
de impasse: descobrimo·nos _na impostergá
vet contingência de· assumir uma nova postu
ra, que nos surge como indispensável. 

Confesso-me, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, recêrri·liberto desse impasse e desse dile
ma. E no fimiar de uma reorientação em mi
nha carreira política, como conseqüência de 
grave, porém, exaustivamente refletida deci
sã_o _que __ acabo de tomar. 

Para manter-me fiel ao que considero es
sencial em minha carreira política, para per
manecer coerente com convicçõeS que tenho 
profundamente arraigadas, enfim, pelo prin
cipal em lugar do· acessório, vejo-me na con
tingência de comunicar a esta Càsa e à Nação 
minha irrevogável decisão de c.tesligar-me do 
PMDB, partido que_ C)jt.Jdei a fundar e no qual 
mi1itei desde os primórdios de minha carreira 
pofftica. 

Devo reconhecer Que é com pesar qUe faço 
esta comunic;açãO e reitero que "ela resuJtou 
de uma cu_idadoSa~ PrOlongada e- abrangente 
reflexão. O PMDB de hoje -tão sem espinhã. 
dorsal, tão dócil e flexível aos interesses das 
classes dominantes- já não é mais o partido 
pelo qual sucessivamente me elegi vereador, 
deputado estadual, duas vezes deputado fede
ral, e agora, SenadoJ. A retórtca e a prática 
do partido estão irremr;diavelffiente divorc:ia
das, sendo que esSa última desvirtuou-se na 
acomodaçãO fácil, nessa "geléia geral", se me 
permitem a eXpresSão~ da chamada "Aliança 
Democráti.ca",' Que nada mai$ _é do que um 
conciliábulo para a manutenção de privilégios 
e para a condeScendênda. com as faJ~atruas. 

Ficar no PMDB seria concordar com sua 
_.d~_spersonalização; com a convivência forç~da 
c!"om·aqueles que não têm .o menor compro
misso ~om o ideário básico ·da partido e que, 
nele tendo _in_greSsa:do pela. porta dos fundos 
do oportunismo, rapidamente_ se acertaram 
para mantê-lo inerte e ineficaz.. 

Na opÓsiç_ã.o-o Pãrtido cumpriu valentemenw 
te seu papel durante os anos negros da ditadu
ra. No antigo MDB e riO ablal_PMDB convi
veram várias correntes políticas, nem sempre 
unânimes na aprec:iação crítica da realid;:~.de 
nacional. Mas nem por isso perdia sua agressi
vidade ou se afastava de seu cqmpromisso 
_fundamental com a redemocratizaçãcr e, mais 
do que issd, Com a mel~oria nas condições 
de vida dos amplos setores de nossa popu
lação que vivem marginalizados. 

Não fazíamos oposição por fazer, mas para 
nos opormos à riefasta conCJ:!ntraçãQ de renda 
que se constituía no cerne da política econó
mica posta em prática pelos sucessivos gover- . 

nos militares, cegos diante da acentuada dete
rioração nos padrões de vida de nossa clc,s.se 
trabalhadora e embalados pelo sonho irreal 
de um Brasil potência no limiar do século 21. 

A pregação democrática do MDB e do 
PMDB não foi em vão. Ela conquistou rapida
mente a opinião pública e esse apoio se ttadu
ziu eleitoralmente em_ su~essivas e cr.es_centes 
vitórias, que __ só não Conduziram mais cedo 
o partido ao poder porque o regime se valeu 
de tantas manobras c.asuísticas- quanto pode 
para conservar-se no poder. 

Assim aconteceu, por exemplo, em 1977, 
quando nossas perspectivas de vit6ria na elei
ção do ano seguinte pelo famigerado "pacote" 
de abril, que mudou as regras do jogo poucos 
minutos antes do final da partida Foi assim 
também em 1982, quando uma erpenda 
constitucional casuística tentou evi~r que as 
oposiç:ões tivessem condições de vitó® no 
Colégio Eleitoral em 1985. 

Essa última manobra, uma das últimas na 
longa suCessão de ajustes efeiuados pela dita
dura para perpetuar-se, acabou afinal não dan
do .certo, como todos sabemos. E nã_o de1,.1 
certo porque já não era mais possível admi
nistrar a ·crise só<:io-~onômic~ gerada pela 
sucessão de erros acumulados_ao longo dos_ 
anos e, em especial, pela infeliz submisSão 
dos interesses nacionais às diretrizes ortodo· 
xas do Fundo Monetário lnternacional1 qUe 
nos arrastam para a recessão profunda em 
meio a uma inflação 9!!e começava a galopar. 

~ (IIÜrria emenda casuística à Con.stituiÇâo 
de 1967, a de n9 ~2. não foi suficiente, Portan
tq, par_a -no"~ afaStar da rota do poder, um c-ami
nho que se abria daríssimo desde as. eleições 
gerais de 1974, quando ficou evidente a in~
tisfação crescente das populações urbanas 
~Of!l os destinos políticÇJs ç1a Nação. ~ se 
a Emenda no 22 náo fOi· sUficiente para nOs 
impedir de chegar ao poder, ela infelizmente 
serViu p"ara:confundir e atrapalhar, na medida 
em que nos forçou a alianças que não eram 
desejáveis ou cond[zentes com o passado de 
luta do partido.-

Recebemos, portanto, a incumbência de 
governar o País numa solução de compro
misso, que possibilitoU que votos do PDS su· 
fragassem a chapa que disputava pelo PMDB 
a Presidência e a Vice-Presidência da Repú
_blic~. Mas quis a ironia do destino que a tragé
dia do desaparecimento do Presidente Tan~ 
credo Neves se abatesse sobre nós, brasileiros _ 
no inStante em que", finalmente, nos prepará
vamos para colocar em prática um ideário 
amadurecido ao longo de vinte anos de dura 
luta, de que não estiveram ausentes o cárcere 
e o exílio, quando não a tortura e a morte, 
para muitos de nossos co~panheiros. 

--A n1oite -ae T ancredo NeVes veio, efetiva· 
mente, alterar a equação política armada para 
viabilizar a vitória no Colégio Eleitoral, ao en
tregar o poder de fato a um aliado· drcung.. 
tancial na disputa. Por mais que tivesSe que
ri~~? _adaptar-se ao PMDB, o Presidente José 
Samey havia sido até muito _Qoucotempo atrás 
wn fiel e leal partfdári~ do governo militar .. 
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Aliás, de todos os governos militares, nos 
últimos 20 anos. Fidelidade-e lealdade que 
tiveram sua justa recompensa na forma de 
sucessivos mandatos obtidos com o pleno be
neplácito do sistema e, por último, na indica
ção para a presidência do partido da situação, 
o PDS. 

Como poderia o político José Sameymudar 
tão rapidamente de enfoque, ele que passara 
tantos anos, em público e _em privado, justifi
cando as d_edsões e ações tomadas peJo mili
tares? 

Ora, na verdade o político_José Samey não 
mudou tanto assim. Ou taJvez não tenha preci
sado mudar tanto assim, porque quem na rea
lidade mudou foi o PMDB, de repente inchado 
com a súbita avalancha de adesões de antigos 
arenistas, veteranos partidários do regime mili
tar, todos convertidos ao que passara a ser 
o partido do sistema, o partido do Governo. 

Temos, então, na situação criada com a 
chamada "Aliança Democrática" e logo a se
guir com o -desaparecimento do Presidente 
Tancredo Neves a explicação para toda essa 
frustração que aí está. 

Os cristão, novos peemedebistas, não se 
contentaram em abrigar-se no partido para 
usufruir de seu prestigio eleitoral, que conti
nuou sendo significativo até as eteições de 
1986 e grande o suficiente para formar a maior 
bancada do Congresso, elegendo ainda 22 
entre 23 governadores estaduais. Eles preten
deram também- e continuam a pretender, 
especialmente neste ano de cruciais decisões 
políticas- - manipular a vontade partidária e 
influen-ciar em ·sua linha programática, numa 
violência ao próprio passado históricO do 
PMDB. 

Quantos destes novos peemedebistas, real
mente, acreditam que ao partido deve repug
nar a idéia de que para combater a inflação 
seja necessário levar a economia do Pais à 
recessão? Quantos Subscreveriam sem pesta
nejar a tese de que o ponto de partida para 
uma política efetiva de distribuição de renda 
é a elevação dos salários e da participação 
dos trabalhadores na renda nacional? Haverá 
entre eles um número significativo que efetiva
mente aceite que os interesses do trabalho 
se sobreponham aos do capital na repartição 
da renda e da riqueza? 

Todos_ estes são princípios básicos do pro
grama do PMDB, elaborado há menos de 1 O 
anos éom o objetivo claro de confrontar uma 
ditadura que ameaçava perpetuar-se. Relido 
hoje, o programa do PMDB continua válido. 
E.Xcel:õ.no que toca ao_I"eStabeledri'lento das 
liberdades públicas e ao revigoramento iristltu
clonal propiciado pela feitura da nova Consti
tuição, a leitura do programa do PMDB dá-nos 
a sensação de que o partido continua na opo
sição, pois as amplas e profundas mudanças 
com que acenava a população continuam no 
plano das promessas e dos sonhos._ 

E nem poderia ser de outra maneira, pois 
as pesSOas que estão hoje no Oo~mo, exer
cendo ·o poder graças aos militantes autên
ticos e históricos do PMDB, são as mesmas 
que foimulavam as políticas de governo no 
twnpo-dos miJitares. 

É melancólico, porém, constatar igualmen
te, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o con
vivia prolongado com esses arrivistas acabou 
por contagiar alguns peemedebistas de passa
do inatacável, que cederam ao canto da sereia 
ao Palácfo do Planalto e acabaram por parti· 
cipar de barganhas em que princípios dura
mente defendidos no tempo da ditadura sub
mergiram a interesses mesquinhos e imedia
tistas. Não fosse assim e o mandato do Sr. 
José Sa~ey teria sido fixado em quatro anos 
e esse processo eleitoral que vivemos agora 
já teria acontecido há um ano. 

As verdadeiras batalhas que tivemos que 
travãr na Constituinte para salVaguaidar princí
pios doutrinários do partido contra articula
ções conservadoras orquestradas pelo Palácio 
do Planalto dão um testemunho eloqüente de 
qUe nós, militantes históricos do PMDB, não 
nos acomodamos no conforto do poder nem 
cedemos à tentação fácil de uma aliança com 
o inimigo da véspera em troca de um prato 
de lentilhas. 

Esta coerêncta, infelizmente, nós ilão a en
xergamos no Partido como um todo, tal como 
ele está hoje constituído, tal como caracte
rizam suas atuais posições de mando. Nada 
soa hoje tão falso, tão inconsistente, tão incoe
rente com um passado de luta que ainda é 
recente, quanto o PMDB e: mais do que isto, 
o Governo engendrado pelo PMDB. 

Não _é de admirar, portanto, que esteja a 
Nação brasileira mergulhada num pessimis
mo tão grande com relação a6 futuro e numa 
descrença tão profunda em relação a suas 
i~stitu!çõ~s política,s e a possibilidade de, que. 
el_as sejai"Jl_ um caminho para mudar o Statu 
quo. 

O regime defTlOCrático p~ssupõe a existên
cia de partidos políticos consistentes e vigoro
sos, com personalidades daramente definidas 
e capazes; Por· conseQUfnte, de aglútinar cor
rentes de opinião signifiCativas: A falência dos 
partidos políticos seria ,a falêncià do sistema 
democrático. de governo, pois que partidos 
e democracia são du.as faces da mesma rno~
da: aqUeles não pode:riain exiStir sem esta. 

Estamos na iminência da escolha de um 
novo Presidente da República e, mais uma 
vez, apresenta-se diante de nós uma clara di~ 
cotomia entre as forças inteies~das na pre
servação do sistema de privilégios e desigual
dades que marca de forma tão significativa 
a sociedade brasileira e as forças interessadas 
em eliminar para sempre as_ causaS sociais, 
eccmômicas -e políticas que levaram à instau
ração do regime ditatorial no País. O PMDB 
realizou três convenções nacionais este ano, 
em tomo dEI questão sucessória e em todas 
elas mariifestou-se retoricamente progressis
ta. Mas a campanha presidencial vem mos-
trando que existe um divórcio entre a retórica 
e-a prátiCa pârtidária peemedebista. Novamen
te assistimos a uma tentativa de conciliar o 
inconciliável, de preservar uma impossível uni
dade entre antagonistas, que perdeu sua razão 
de ser com o fim da camisa 9-e fa:rça biparti
darista. Até agora,_vínha eu procurando estabe
lecer um foç:O de _resistência dentro do partido 

às tentativas de fazê-lo uma organização con
Servadora e fisiológica, uma espéde de Arerla 
ou PDS apóS uma cirurgia coSmética. Confes
so-me, a esta altura, derrotado nesse esforço 
e já sem motivação para continuar uma luta 
tão inglória quanto inútil. 

Não so_u o primeiro a me afastar e tenho 
a certeza de que não serei o último pois, com 
todo o respeito, permito-me colocar em dúvi
da a capacidade de persuação e a paciência 
daquele reduzido grupo de autênticos militan~ 
tes do verdadeiro PMDB que continua na de
sesperada tentativa de fazê-lo voltar às origens. 

O PMDB, é forçoso reconhecer; já cumpriu 
seu papel histórico de agente demolidor do 
regime militar. Hoje ele se afunda em suas 
próprias contradições e não tardará a ceder 
definitivamente· seu lugar a outras organiza
ções mais- éoererites e fnt~rnamente coesas, 
capazes de dar continuidade ao nosso pro
cesso históriCo. Por mais razões sentini.entais 
que tenhamos para lamentar essa circunstân
cia, devemos nos esforçar por manter o juízo 
critico e agir em função dele. Feio que acre
dito ter feito ao deddir-me j::loi ess8 prOfuilda 
reorientação em minha carre!r~ politka. -

O Sr. Mauro Borges - Permite-me V. 
EX' Um apa~rte~ - · - - - - · · 

O SR.[RAM. __ SARAIVA-::-Concedo, corn 
muito prazer, o aparte ao senador do rrieu 
Estado, Mauro Borges. 

-O Sr. MaUrO Borges..:..... OuVi, Com "á ma,a.: 
ma atenção, o hiirt6riCo prOitunciamento de 
v. ·Ex'- Gfuern;· cótnb ·nós,- gorano; polítiCo já 
há muitos anos, acompanha sua trajetória ~e 
homem público, desde o passo inicial como 
Vereador, depois Deputado Estadual, Depú
tado Federal, e, _agora, br~hando, merecendo 
de todos o r_espeito nesta Casa, no Senado 
Federal, verifica que V.~ tem tido uma linha 
de coerência ao longo-de toda a sua vida pollti
ca: o amor à causa do povo, uma vivência 
de plena democracia social, um homem que 
vê na política não uma finalidade~ sobretudo 
uma finalidade fisiológica. mas sim um instru
mento Oe criar as Condições parã que o Esta
do, as organizações do Governo possam -real-
mente defender, orientar e aprimorar a vida 
ºa Nação. E o que temos visto, ao longo dos 
últimos tempos, é um decréscimo acentuado, 
contínuo, um esvaziamento das atMdades pú
blicas. por que não dizer, uma descrença qua
se .total do povo no Estado como um instru
mento de progresso da sociedade. Ouéstio
na~se hoje, no Brasil, o estado nacional. Isto 
é um absurdo. Temos que ter homens de co
ragef11 como V. Ex', com a paciência que teve, 
esperando sempre que o Partido pudesse reto
mar os seuS cãminhos iniciais, aqueles cami
nhos_ trilhados na luta pela redemocratização. 
Fui Companheiro de V. Ex'- também, um dos 
fundadores, modestos, mas duros combaten
~~. Cassado, além da cassação, mais c:inco 
anos de pós-cassação sem direitos políticos, 
até que veio a anistia. Fui, na verdade, privado 
por 15 anos de participação na vida política 
nacional. Entretanto, acompanhava de perto 
a ação de V. Ex" Agor~ vejo que V. Ex1' toma 
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uma posição decisiva, não_ atrás do poder, não 
atrás de benesses. mas sim daquilo que coin~ 
cide com seu pensamento político, com sua 
consciência. Felicito~o por isso, Senado_r fraln 
:Saraiva, como brasileirO e CorOo ~~i~rio, e façO 
votos para que V. ~ encontre no PDT um 
,novo caminho mais adequado à sua vocação 
política e que possa ajudar ao Brasil encontrar 
o seu rumo, realmente, elegendo um Presi# 
dente da República que, a1ém da honradez 
pessoal, tenha grande capacidade política, 
grande saber, competência e também cora .. 
gem, para, possuindo essas qualidades -
equilíbrio, honradez, respeito_,.... mudar as coi
saS neste Pais que atingem o f'MDB e, junto 
cOm ele, a exaustão, a desag~;égação. O País 
está-se desagregando, o poder se desagrega. 
É preciso que V. EX com sua sabedoría, sua 
coragem e obstinação, seja um valor a mais 
para que o Brasil, rap[damente, encontre seus 
rumos e possa reverter esta caótica situação 
e levar o nosso povo para dias melhores, que 
ele os mereçe. Muito obrigado, Ex~ 

,OSR.IRAMSARANA-NobreSena:dor 
Mauro Borges, interpreto o aparte de V, ~ 
como os acordes de seu próprio coração. Seu 
pai foi amigo do meu pai, sou· eterno· amigo 
seu. Sei-que quando o Senador Mauro Borges 
Jalou, veio com a preoc_upaçãoLdaquele goiano 
que aprendi a admirar, fdho do ex-Senador, 
ex-Governador, nosso· nome maior da política 
goiana, Pedro Ludovido; ao apartear-me, V. 
EX' me trouxe mais uma .. liçã_o,. aquela que 
V.. Ex' _pregou várias vezes_ na_trinc::heira goiana 
~ depois~ çassado, no exílio ,honroso de uma 
cassação, _que veio exata.mente. porque era o 
Mauro Borge:? que trabaJhava, ,que tinha um 
Oovem.,a planejado, que fez de_ Goiás um Esta
do que cresceu com o Plano Qüinqüenal e 
que nesta Casa dignifica o meu EStado~ 

O aparte de _ _V~ Ex~' me faz voltar ao meu 
próprio discurso. Senador Mauro Borges, saio 
deste Senado, hoje, mais retemperado para 
a luta democrática. Ganhei experiência na Câ
mara de Vereadores de_ Goiânia, na Assem
bJéja Legislativa, na Câmara dos D_eputados 
e estou nesta Academia que é o Senado brasi
leiro, aprendendo muito mais com V. Ex~~ 
Quando vinha, em 1979, pela BR-153, para 
votar a sua anistia, Senador Mauro Borges, 
que esperava fosse ampla geral e irrestrita, 
perdi a quinta vértebra cervical e adquir\ em 
nome do povo goiano, uma cadeira de rodas. 
Mesmo_ assim, continuei nesta trincheira e nes-
ta luta .. Saindo do PMDB, eu_ não abandono 
a luta. Ao ·contrário, estou saindo porque sinto 
que nele os flancos se .al>rirprn, e fui homem 
.na primeira hora para enfrentar as vicissitudes 
e as dificu1dades.. 

Quando vejo à minha frente o esgoto, pro
curo desviar-me, para que a dignidade não 
seja entregue, como Já diss_e. Não quero um 
prato de lentilhas para poder continuar firme 
a defender os interesse_s_ do povo. 

Agradeço a V. Ex' o aparte e entendo que 
V. EX falou_ pelos goianos, porque já foi o 
seu Governador, é o seu Senador, e a sua 
paJavra é abalizada. Pode_ existir alguma que 
fale com igual propriedade, mas superior, ja-

mais. E eu jamais o faria tão bem. Agradeço 
a V. Ex' Pelo aparte. 

Srs. Senadores, V. Ext' sentiram que náo 
foi_urna decisão tomada com facilidade. Não 
foi uma decisão tomada, meu caro_ Senador 
Nels_on Wedekin, por um impulso, pela ânsia, 
pelo desejo incontida de chegar ao poder. 
Aliás, diria, Srs. Senadores, nasci mesmo foi 
para ser oposlçáo. Sou fdho de uma época, 
de uma geração que não se curvou. Nasci 
no Uceu de Goiãnia para a vida pública, numa 
época em ejue o rufar dos tambores significava 
'-'cale a boca, ou irá para os cárceres ou será 
cassado'.'.Acho mais fácil, Srs. Senadores, ter 
o discurso da .dificuldade a ter as benesses 
do p-oder. 

Senador_.Ma.uro_ Borges, _V. EJc' s~bt;_ muito 
bem, o _seu pai foi um cliente do meu pai, 
_o meu pai foi alfaiate, lá na nossa quedda 
Goiânia. Não fez riqueza, era um operário, Se
nador Mauricio Corrêa, homem do povo, tra
balhador, e a _única herança que me deixou 
foi uma parábola muito simples, a de que é 
preciso _ser _homem em todas as decisões, em 
todas as ações. Esta foi a herança que ele 
me deQcou_. ~~ n~o ~e~e o .~m~ ~l.!fi_ciente 

_na sua existência tE;Jrrena para adquirir propri~
dade, atépo~que ~I e s~bia_ que para cada peda
ço de propriedade há um ônus social muito 
grande. Nãg teve te1J1P9 _moral, 11ão teve tem
po de existência parã -istO. Aprendi esta lição 
e quero, aqui na vida terrena, apenas a fõfça, 
a coragem e a aUdácia para desemperihar este 
mandato e tod~ os mandatos que os goiailos 
me derem, com dighidade é com- a cabeça 
erguida e, piírldj)almente, pa-ra horirãr- este 
Senado qUe me diQnificOu c6m a 1 •-Více-Pre
sidência, e Que· esPerO em Deus riunca trair 
a consdênêiã dé_todos os Srs, Senadores que 
me colocaram neste tão alto -posto, embora 
-nao· o mereÇa, "mas alí quero. em nome do 
·Senado da República, dignificar esta Casa. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. 
Ex'- um ap~. iiODre Senci:dor? 

O SR. IRilM SARAIVA - Com· multo 
prazer ouçO V. ~. meu caro Settador e irmão 
de lutas Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedek.in- Meu caro Sena
dor e irmão de lutas Iram Saraiva, apenas para 
fazer um registro que me parece absoluta
mente necessário, no momentp em que V. 
Ex'- deixa o meu Partido, o PMDB. É o registro 
exatarrierit~ da supo ~ajetória, da s~,~-a c;-aminha
da absolu~ame.nte correta, a~solutamente 
.combativa, no sentido dos melhores ideais do 
.nosso Partido, o PMDB. Absolutamente_ fume 
_na busca e_na_consecução dos nossos com
promissos fundamentais e históricos, sobre
tudo nas lutas recentes que a facção de centro
esquerda do PMDB travou, que não eram ou
tras senão a retomada desse leito histórico 
dos nossos compromissos. Este registro é ne
.cessário que se faça, da correção com que 
.V. Ext se conduziu em cada um desses mo
mentOs e -da compreensão que eu, pessoal
mente, tenho _em_r~lação à sua atitude. Devo 
fazê-lo porque já o havia feito de uma forma 
pessoal e particular, mas não vejo nenhum 

sentido que isso também náo fique registrado 
nos Anais da Casa. É claro que não gosto, 
é-eliD-o que não aprecio o fato de V~~ estar 
deixando o meu Partido. Preferiria mil vezes 
que V. Ex' estivesse conosco nesta mesma 
luta, e nesta mesma e grave empreitada, dificil 
e penosa. No entanto, náo devo deixar de_dizer 
a V. EX que compreenao- as suas razõE::s e 
dizer que lá no PMDB ainda resta, c.dm toda 
a certeza, um punhado de companheiros que 
têm a mesma energia cívica de V. Ex', que 
têm a mesma bravura, que têrri o mesmo 
comportamento de coerência, e que vão conti
nuar lutando. Talvez num esforço, como diz 
V. f:x!',_desesperado, mas e~se esforço da pus
.ca da nitidez, da busca _de_ uma clareza de 
.comportamento, de atitudes, de posições, de 
gestos, de palavras, enfrn., os valqres e.a:s pos
tulados que fizeram ê!! grandeza do P,f10B _e 
que se perderam nos nossos descap1il'!hos. 
Lamento que V. Ex1' saia, mas não devo _deixar 
de, dizer que desejp que tenha êxito na_ -outra 
_agrerriiãção partidária a que vier a pertencer, 
-que_ tenha êxito na_ Sua caminhadá, riO Seu 
projeto político, que, tenho certeza, em últiina . . . . . . - . . . . ) . . . . . . 
análise, é o mesmo meu, que e a busca de 
se Construir uma Scidédade fivi-Ei, ·uma· s~oCte
dade democrática, uma socledade justa." É is-
so, Senador Iram Sar"aí\ta. · - · · - · · 

o SR. IRAM sARAIVA -Senador Nel
son Wedekin, se não tivesse sido Colega de 
V. ~. teria que dizer aos meus fllhos que 
teria aprendido na vida, mas não o suficiente. 
Quantas noites indormidas passamos juntos, 
quantas lutas e quanta busca, Senador Nelson 
Wedekin, mas valeu a pena, E7como. valeu! 
Quantas horas nós buscamos, dentro da nos
so próprio Programa que escrevemos, nã.o o 
nosso reencontro, o Senador Nelson Wedekin 
e o Senador Iram Saraiva, esse não, absoluta
mente ~ ressalvei antes - mas a ânsia, a 
busca de que os incautos interpretass,em a 
nossaiuta, que volto_ a insistir, rião foi ~rn v~o. 
Escrevemos a hls:tóría d9 PMDB_e e~crel._!"ernos 
a hi~ória: deste País, pode ter certeza, Sei:l<!-dor. 

Lamento profundamente que ·nãb esteja 
com uma ficha de Wiação dentro do· sel.l Parti
do, mas devo dizer, pelo que conheço do Se
nador Nelson Wedekin. que vamos, até:à rf!.Or
te, até à fala final, comungando com os mes
mos pensamentos, porque a nossa luta é a 
mesma. O que queremos nós senão o bem
estar da coletivid~e?_ O _que nós seiTwre Ç.rui
·semos? O que _sempre pretendemos? Vamos 
_continuar nessa luta. Pode não estai' dentro 
das meiras _c!_ç PMDB,. mas, para· ffiim,' essa 
luta que sempre empreendemos é ver o traba· 
lhador reconhecido, é ver, na realidade; o res
peito que defendemos na Assembléia -Nacio
nal Constituinte que deve ser dado áo diieito 
já conquistado, inalienável, pela mulher, do 
jovem aos 16 anOs, Senador, que inCluímos 
no texto constitudonal, bravamente ColOCado 
e apoiado por V. Ex' São vigas mêstias de 
uma grande construção que fiZemos e que, 
embora eu não esteja mais com a- ficha assi
nada no PMDB- considero isso apenas uma 
formalidade -, a tes_e que defendemos conti
nuará sempre sendo a mesma e tenho em 
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V. Ex" um eterno exemplo para que eu nunca 
possa tropeçar. E tem V. &a o direito de sem
pre, quando observar que eu possa claudicar, 
me ajudar - eu chegarei a lhe pedir pelo 
amor de DeuS -, para que eu continue firme 
nas idéias, como o Senador Nelson Wedekin 
assim o faz nesta Casa. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. IRAM SARAWA- É com prazer 
que ouço o nobre Senador Fernando Henri
que Cardoso. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Sr. Seitcidor Iram Sarêiiva, V. Ex"- me descul
pará,-mas não pude assistir ao início de seu 
discurso, porque estava em reunião de Líde-
res, junto com o Presidente do Senado. Ao 
perceber, agora, a razão do seu pronuncia
mento e o anúncio que faz à Casa, que se 
desliga do PMDB, devo dizer a V. ~que tenho 
acompanhado, há multo tempo, a sua trajetó
ria. Assim, posso entender as razões que o 
levam a tomar essa decisão, são as mais con
sistentes com o pensamento político de V. Ex! 
e com o julgamento- que faz do momento 
atual. Em OUtras circunstâncias, eu PróPrio 
percorri caminho semelhante. Sobre os rumos 
futuros, não sei se os h_ossos coincidiram, mas 
certamente em um ponto _coinddem, e coinci
dem com o de muitos· outros, inclusive com 
muitos que permanecem no PMDB. No qua-

. dro político de hoje, instável, à falta de possibi
lidade de aquele Partido, que, vamos dizer cla
ramente, permitiu a transtção democr~tica,, b 
PMDB, pudesse continuar agrupando, de for
ma consistente, as correntes todas que leva
ram a essa transformação, é uma perda para 
a República._ Cada um de nós que saiu do 
PMDB _'o fez com o sentimento de que o fazia 
porque já não via mais _condições de perma
nência em termos daquilo por que se acredita 
vaJe a pena lutar. Cada um terá seujulgamento 
e seu momento. É uma perda, uma ·perda 
para o PaíS, que- U:m Pãrtidõ cOmO -o PMDa 
tenha chegado à circunstância a que chegou, 
porque, a cada mês, aSsitiinOs aqUi a deJec
ções, mas também temos a certeza de que 
essa perda será recompensada, ou, pelo me
nos, terá se_us efeitos negativos minorados, 
porque, estejamos onde estivermos, sabere
mos compreender o processo -democrático, 
saberemos respeitar o valor que teve e tem 
o PMDB nessa trajetória toda, e saberemos 
também compreender que os caminhos políti
cos têm que ser ajustados por muitas circuns
tâncias: regionais, pessoais, ideológicas. O 
que há de pior é a intolerâf!;cia. É preciso que 
se aceitem as decisões, que se as respeitem, 
e que tenhamos todos, em conjunto, a dedsão 
mais firme, a de continuarmos pugnando pelo 
que sempre lutamoS! para melhor~ o País 
e manter a democracia. E V. Ex" estará, certa
mente, nessa trincheira, com todos nós. 

O SR. IRAM SARAIVA- Nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, não ousaria dizer 
que V. ~ mentiu, ao dizer que não ouviu 
o meu pronunciamento, porque sei que real-

mente não o ouviu. Quando V. E'x' fala é exata
mente o eco do que pYoriúnCiei hoje. O PMDB 
cumpriu o seu papel histórico. E-que beleza! 
-cumpriu-o de forma tão especial que pode
mos dizer que, com a presença e com o con
curso de V. EX', conseguimos tirar o País de 
um momento terrível, assim como espero que 
tenhamos competência, embora não na mes
ma trinCheira, de tirá-lo agora de díficuldades · 
tão grandes que eu me pennitiria, numa volta 
à História, dizer que, se não tivermos o cuidado 
e a competência suficientes, retomaremos, la-

··mentavelmente, à Tomada da Bastilha, com 
o povo gritando nas ruas pelo pão, ou chega
remos a 1917, quando o Czar Nicolau 11 caiu, 
também pela falta de pão. 

Espero que isso não aconteça no Brasil, 
mas, se não redimensionarmos nossa vida po
lítica, Se não encontrarmos o caminho demo
crático, onde os partidos sólidos, e não fisioló
gicos, comecem_ a entender que é preciso re
presentar bem- o p-ovo nas Casas de Leis e 
nos palácios, de onde o poVd é governado, 
lamentavelmente,' estaremos prestando um 
desSeiviço à democracia. 

R.ealffierite, Saio hOje do .PMb_B. Não saio 
ale_gre, como sei que V. Ex! também dele não 

·saiu ale9re: m.aS sâio conl a sensàção de que, 
durante o tempo em que ali permaneci, tinha 
uma preócupação: passar por essa transição 
e impedir que mais brasileiros fossem extermi
nados, como foram, nos cárceres da ditadura. 

EncerrO, Sr. Presidente, SrS. Senadores, di
zendo que foi uma atitude - volto a insistir 
- muito, pensada, muito refletida e que me 
i::llStotíprófun'cias ponderações: análises e, co
mo a Seilador Fernando Henrique Cardoso 
disse, qUestões regionaiS nos levam, muitas 
vezes, a tomar decisões· que muitos, a rúvel 
nacional, desconhecem, e ql]e me caberá, no 
curso da 'Pinha carreira polític;a, daqui para 
frente, dimensionar e deter~minar. Isso farei 
com a mesma força, com a mesma coragem, 
com a mesma audácia, representando o meu 
Estado, representando o povo de Goiás, e es
pero que, com a força reàobrada, eu possa, 
realmente, dignificar, insisto, o. mandato que 
recebi. 

Muito obrigado, Srs. Senadores. (Multo 
bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Ccin-c.edo a palavra ao nobre Senador Antô
nio Lulz Maya. 

O SR. Al'ftÓNIO LUIZ MAYA (PDC
TO. Pronunda o seguinte âiscttrSo. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, tenho ·em .mãos o texto da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, 
essa Constituição, que amanhã, dia 5 de outu
bro, comemorará o seu prime[ro aniversário, 
fruto de um trabalho sério, de um trabalho 
árduo, corn a participação de todos aqueles 
que representam, no Coõgresso Nacional, o 
povo brasileiro, e de segmentos significativos 
da sociedade brasileira, essa Constituição está 
a merecer, sobretudo da nossa parte, o nosso 
respeito e, além do nosso respeito, também, 
a nossa atenção, porque ela dama do Con
gresso Nacional as leis que se fazem neces-

sárias como complementares aos princípios 
que ela estabeleceu. 

A ConstituiçãO nadaria! não é o retratO do 
País, da Nação brasileira, mas dá possibilidade 
ao povo brasileiro de traçar O seu próprio perfil, 
de maneira segura e firme, nós campos social, 
político, educacional, econômico, -erifirri, em 
todos os campos de atividade da própria co
munidade nacional. 

Por isso é que estamos aqui, neste momen
to, levantando a nossa voz, para fazer um apelo 
ao Congresso Nacional, para que traga a públi· 
co os projetas de leis que ·devem ser estuda
dos, discutidos e aprovados para a comple
mentação da Constituição,- a fim de que o 
Brasil possa traçar o seu próprio perfil, possa 
manifestar a sua própria fisionomia de Nação 
livre. independente, Naçao que trabalha para 
dar ao seu povo a felicidade tão almejada. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, esta Coristi
tuição, no art 1:? das Disposições Constitu
cionais Transitórias, criou o Estado do T ocan
tins, que represento nesta Casa do Congresso 
Nacional. Amanhã, esta nova Unidade da Fe
deração cpmemorará também o seu primeiro 
aniversário, o ·que é de muita significaç!o, por
que, no curto espaço de temp_o de doze rr1eses 
na sua criação, o Estado do ToCantins está 
hoje consolidado nas suas bases democrá
ticas, de trabalho, de participação -da própria 
comunidade, na construção do seu futuro. 

O Estado do Tocantins tem seus Podere~ 
constituídos e oYOder maior, que _é_o Adminis
trativo, foi conferido no emb_a~e das umas· nÇ> 
dia 15 de novembro passado. Portanto, é um 
Governo represerytativo,_legftimo; _do _povo to
cantinense, pautando sua conduta _não só no 
sentido da consolidação-como no do trabalho, 
pela promoção social, politica da comunidade 
tocantinense. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Estado 
de Tocantins, hoje, o trabalho está sendo en
cetado em todos os setores. É um celeiro de 
obras públicas, a começar pela implantação 
da própria Capi~l, cujas construções dos prin
cipais prédios públicos já foram autorizadas, 
assim corno o foram a do Palácio do Governo, 
as Secretarias do Governo, ó Palácto da Muni
cipalidade e as obras de saneamento básicO. 

Sr. Presidente, obras estão sendo feitas em 
todas as áreas do nosso território. _Estradas 
estão sendo asfaltadas; escolas estão sendo 
construídas assim como postos de_ saúde e 
hospitais regionais. Além disso, é incentivada 
a intciativa particuJar. O Estado de Tm:::antirls 
acaba de privatizar uma das suas empresas 
principais de econolnía mista, a Celtins, que 
passou para a iniciativa privada, com apenas 
20% do seu capital em mãos do Estado. Signi
fica acreditar na iniciativa particular, que há 
de dar condições ao Governo para construir 
esse Estado e a dar uma resposta positiva 
aos anseiOs da população. É- Uma resposta 
positiva àqueles que acreditaram que o Estado 
era viável, através do trabalho e das obras con
cretas em todos os setores da atMdade. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
cOmemorando antecipadamente o 19 aniver
sário do Estado do Tocantins, registramos 
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aqui o voto de gratidão da população tocanti- bem compreensível, já que uma grande par-
nense para com o Congresso Nacional, que cela da população terá, pela primeira vez, a 
criou, através da Constituição, essa Unidade oportunidade de participar da escolha do Pri-
da' Fede_rasão, que, em pouco tempo, será· melro Mandatário da Nação. Entretanto, Se-
um dos Estados mais prósperos da Federa- nhores, à sombra do desfile dos presidenciá-
ção. Temõtf certeza de que o nosso Estado veis, fatos importantes da vida nacional pas-
há de resgatar não s6 a dignidade do povo sam quase despercebidos. 
tocantinense ·como ·a- seu potencial econômi- Dentre essas ocorrências estão os prejuízos 
co;- financeiro, cultural e político. - _que, por motivos diversos, vários setores da 

Sr. Presidente e Srs. senadores, minhas pa- agricultura estão sofrendo. Como sua inevi-
Iavras são apenas para registrar éSte fato e tável conseqüência, toma-se impossível aos 
dizer da nossa satisfação ao comemorar o pri- produtores satisfazer os compromissos flllan
meiro aniversário_ da Constituição e, ~mbém, ceiros previamente assumidos. 
o primeiro ano de vida do Estado mais novo Um exemplo dessa inadimplência involun
da Federação brasileira. Com ele, foram dois tária e forçada é o dos agricultores da região 
outros elevados à categoria de Estado: Rorai- de Ribeira do Pombal, no Nordeste da Bahia. 
ma e Amapá. Entretanto, Amapá e Roraima Lá, as chuvas causaram a perda de 80% da 
eram antes já constituídos administrativamen- safra de feijão prevista em I O mil toneladas. 
te como Territórios nacionais, as condições Com o objetivo de prorrogar as dívidas bancá-
deles eram diferentes. rias e reduzir os encargos, meus co-estadua-

Tocantins Conseguiu a sua emancipação nos divulgaram a "Caitã -de Ribeira do Pom
política _e administrativa graças à luta do seu bal". Nesse documento, esclarecem que, em 
povo, acima do Parelelo 13, no Estado de razão dos prejuízos, não há como saldarem 
Goiás.Foiumaiutadema!Sdé IOOanospara as dívidas com os bancos. QueiXam-se, ou
tirar do- abandonO essa regiãO do Estado de trossim, da aplicação de juros e correção mo
GoiãS: que éStáva -cOndenada pelas adminis- netária sobre os débitos, o que agrava ainda 
traçôes do" Estàdo a que ahtes estava ligado. mais as dificuldades fmanceiras que atraves~ 

Hoje o Estado do Tocantins é_uma grande sam. 
esperança dentro do contexto_ nacional. 0 tra~ Outro setor agrícola que tem sofrido verda
balho e 0 esforço _que estão acontecendo re- deiras agressões é a cafeicultura. Nesse caso, 
presentam, s_em dúvida alguma, uma espe~ aos problemas climáticos e à ineficiência polí
rança de renovação para a Naçáo bras~eira. tica agrícola soma-se_ a baixa cotação do pro
O Estado de Tocantins hoje é visto, por todas duto _no mercado, podendo acarretar um ver~ 
as empresas nadona[s, coino 0 lugar onde dadeiro caos na cafeicultura nacional. 
se pode construir, .apesar da crise nacional. O café se caracteriza pelo consumo inelás
Não obstante_ essa crise, Sr. Presidente, as tico e produções extremamente variáveis. Para 
obras e~o sendo levadas a cabo, estamos garantir a continuidade da lavoura em bases 
construindo estradas e levantando obras para economicamente viáveis, é iridispensável que 
que a comunidade saia do_ se_u__ _isolamento se assegure a estabilídade dos preços, regu
e se engaje no processo de _desenvolvimento lando-Se a oferta e a procura por melo da 
nacional. Esperamos que 0 Estado do Tocan~ implantação_de mecanismos adequados. Es
tins consiga a sua emancipação, -cujo primeiro se valores devem ser compatíveis com as cota
ano de_ existência estaremos comemorando ções internacionais e condizentes com os ·cus-
amanhã. tos da produçáo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Somente aSsim, Sr. Presidente e Srs. Senã--
bem!) dores, haveiá maiOr segurança para a própria 

economia _do País, já que, após eventuais erra
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) dicações provocadas por maus preços, a reto

-ConcedoapalavraaonobreSenadorÁureo mada da produção não se faz em menos de 
Mello. (Pausa) quatro an~ - prazo entre a implantação da 

S. Ex' não éstà presente: lavoura e a primeira colheita. Durante esse 
COncedo a palavra ao nobre Senador Man- período, o Brasil, sem a menor dúvida, estará 

sueto de Lavor. (Pausa) perdeÍldo _divisas. · _ 
S. Ex' não está presente. 
Coilce'do a palavra aO riobfe Senador Dirceu Considerado o mais nobre produto agrícola, 

Oiméiro. ~ - . ' o car~.- c:lw-ante nlais de _um_ s.6:ulo, represen

O SR. DIRCEU CARNEIRO PRONUN
Cúl DISCURSO aaE. ENTREGUE ARE
W.s/ÍODO ORADOR, SERA PUBUCADO 
POSTERIORMENTE.. . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta~ 
hy Magalhães. 

O SR- JQTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte dlsc_urso.) -Sr. Pre
sidente, Sr_s. Senadores, inegavelmente .. a 
campanha presidencial se tornou o centro das _ 
atenções do povo brasileiro. Tal interesse é 

tou bem mais que a me_tade da re.ceita cambial 
obtida com exportação. Quando a indJJstria 
de transformação se modemiz®, os automó
veis passaram a liderar as vendas ao exterior. 
Posteriormente, a soja arrebatou-lhe p ti.tulo 
de principal produto agrícola e;qJortado. Hoje 
em dia, a importância do café se reduziu bas
tante e suas vendas a outros países repre
sentam apenas 6,6% do tota1 comercializado 
no exterior. 

Essa c_ultur~ exclusiva do T e:rceiro Mundo, 
tem no Brasil o seu princlpal produtor e du
rante várias décadaS detivemos mais de 30% 
do mercado intemact~l desse grão. É pre-

dso que se_enfatize, Senhor Presidente e Se
nhores Senadores, que o setor cafeeiro, per~ 
mitiu ao nosso Pais ampliar fronteiras e mon
tar seu parque industrial. Atualmente, a"pesar 
dos percalços, ainda representa mais de US$ 
9 bilhões em exportação, podendo expandir 
sua cota~parte na arrecadação de divisas. 

E quais as medidas que estão sendo toma
das para ampliar ou pelo menos-proteger a 
cafeicultura nacional? Acredito que nenhuma, 
Senhores, o que nos permite prever dias ne~ 
gros para eSse setor agrícola. 

Para que os meus nobre Colegas possam 
melhor avaliar a complexidade da situação, 
trago-lhes um breve_ relato do ocorrido no meu 
Estado. . . · .. . . 

A Bahia é o quinto estado produtor de café, 
com uma produção _estimada em 800 mil sa
cas. Em 1988, porém, em todo o território 
nacional, o tratamento dos cafezaiS foi drasti
camente reduzido, em função da conjuntura 
econômica desfavorável, além da seca que 
causou perdas significativas à ú1tima _safra. 

Nos últimos dias-dO passado mês _de agosto, 
cafeicultores da microrregião de Brejões,_que 
reúne doze municípios baianos, organizaram 
um protesto contra a atual política ec_onômica 
que sacrifica o setor agrícola. A manifesta~o 
pacifica abrangeu a interdição da BR 116, du
rante uma hora e meia, e das agências locais 
do Banco do Brasil e do Baneb, críticas ao 
Governo federa], faixas com reivindiçações e 
a divulgação do "Manifesto dos Produtores". 
No documento, os cafeicultores_ protestam 
contra a cobrança_ da correção monetária nos 
contratos agrícolas e insistem, ·c_o_m-ju.sta ra
zão, na prorrogação da .dfvida por dois anos, 
além da suspensão temporária da cobrãnça 
dolCMS. 

I:: preciso que se esclareça que devido aos 
baixos preços do produto e elevados preços 
de insumos, além das altas taxas bancá_ri~, 
o cafeicultores se encontra inteiramente Q~s
capitaliz~do~ Os-c~~eioS-estão sendo acres
cido de juros, conforme a _inflação, ao .que 
se acrescentam as medidas govemamen~. 
como o acréscimo de 14,83% dejuros-sotJ,re 
todos os créditos rurais. 

O potencial anual da região de VItória da 
Conquista, também na Bahia, é da ordem de 
um milhão de sacas de café beneficiado. A 
produção estimaâa para este ano é de apenas 
350 mil sacas. Além disso, segunqo o Sindi
cato. dos Trabalhadores Rurais daquela região, 
a _maioria dos 2500 produtores está deixando 
o _café cair, por não ter Condições de efetuar 
a colheita, Esse rtovo- problema deverá au
mentar em muito o desemprego no setor, que 
já atingiu pelo menos 50% dos 100 mil traba
lhadores empregados naquela região cafeeira. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, as 
lavouras de café desempemham urna função 
social básica: fiXar o homem no interior, ·crian
do uma classe média rural populosa, além 
de proporCionar sobrevivência econômlca a 
10 milhões de pessoas, em empregos diretos 
e indiretos. 

.Sabe-se, no entanto, que O salário de um 
colhedor de café é inferior a um salário míni-
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mo. Emb6rã o preço por lata colhida de café 
devesse atingir, em média, NCz$ 2,00, a maio
ria dos ·coietores não recebe mats de NCz$ 
1,00 por lata. Essa--éa SitU<lÇáO dos trabalha
dores que ainda não foram dispensados. A 
maior parte dos desempregados, porém, já 
iniciou o êxodo para outros centros, como 
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em busca 
de trabalho. 

As emissoras de rádio brasilienses têm di
vulgado o deslocamento de grande número 
de caminhões "paus-de-arara" para o Distrito 
Federaf,-àeSOe que se noticiou, no Nordeste, 
a distribuição de lotes aos favelados pelo Go
vernador Joaquim Roriz. Tenho a certeza de 
que várias familias daS regiões cafeeiras do 
meu Estado aqui apartarão, na esperança de 
melhores oportunidades. Lamento, não obs
tante, que venham somente engrossar o exér
cito de miseráveis acampados sob coberturas 
de plástico ou debaixo dos viadutos. 

Comparemos Srs. a réã:lidade brasileira nos 
últimos anos. Em 1987 foram colhidos 43 
milhões de sacas; em 88, 20 milhões; para 
89 estavam-previstos 22 milhões: Desde asa
fra 1987/88, cOrrú~çou--a desaceleração do 
plantio do -café, de<:orrente de preços baixos. 
O plantio anual está calculado em 100 milhões 
de pés, com a contrapartida de um abandono 
de lavoura de 50 milhões de cafeeiros por 
ano. 

Conhecedores do problema, esse abando
no não nos causa espanto. AJém da defasa
gem de preço, o cafeicultor, pressionado pela 
correção monetária, não se encontra em con
dições de comprar adubos e fertilizantes. Sem 
esses insumos, a produtividade automatica
mente decresce. Na microrregião de Brejões, 
por exemplo, a produtividade atualmente se 
situa em torno de 1 O sacas por mil pés, bas
tante abaixo, portanto, da média nacional de 
15 sacas. 

Esse quadro desalentador é, no entanto, um 
único ato do drama dos cafeicultores brasi
leiros. Para que posam equilatar a decadência 
desse selar, informo-lhes que o mesmo vem 
ocorrendo em todos os outros estados planta
dores de café, inclusive nos quatro maiores 
produtores: Minas Gerais, São Paulo, Espirita 
Santo e Paraná. 

O Município de São José do Rio Preto, por 
exemplo, já foi o maior produtor de café em 
Sáo Paulo. Está substituindo a cultu_r~ cafeeira 
por laranjais e seringais. Nos últimos dois 
anos, 20% dos cafezais da região foram erradi~ 
cados. Estima-:se que, em cinco anos, não 
haverá naquele munidpio mais de 209 mi
lhões de_covas de ca[é em ptodução. A safra 
de 89, segufido previsões dos próprios cafei
-cultores, não deverá atingir 15% do esperado. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, parece-me 
impossível que, com todas essas dificuldades, 
os cafeicultores consjgam saldar seus débitos 
e manterem algum interesse ne.sse setor. Na 
Bahia, os produtores inadimplentes estão que
rendo pagar seu débitos pois os alt9s juros 
são incompatíveis com a atividade. Por esse 
motivo, estão entregando toda a produção aos 
compradores. ao preço que lhes é apresen-

tado. Nada, porém, indica que persistirão em~ 
preganao seus esforços no _cUltivo do café. 

E predso não esquecermos que esse esta
do de calamidade não se restringe à cafei
cultura, at[ngindo todos os demais setores 
agrícolas. 

Faço minhas, por conseqüente, as palavras 
do presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Vitória da Conquista, ao considerar 
que tal situação não se pode prolongar, sob 
pena de signifi:::ar a falência da atMdade ca
feeira: 

"t: precfso que o Governo seja mais 
sensível à classe produtora, que sempre 
s-e fez presente quando c_onvocada e con
tinua demonstrando seu esforço até hoje, 
através de quebras de recordes na produR 
ção de grãos." 

É necessário, é urgen~. que a economia 
brasileira encontre seu ponto de equilíbrio, 
sem as marChas e contramarchas que termi
nam por punir, invariavelmente, aqueles que, 
com-o Seti trabalho, contribuem para o en
grandecimento desta Nação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) ·-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concei:lo a palavra ao nobre senador fl-1.ar_co 
Maclel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o legado maimônedes da civi
lização hebraica é um dos grandes pilares da 
civilização ocidental. Cheg~os ao limiar de 
wn novo século, no calendário cristão, en
quantg_ que o judaísmo comemora o Von Ki-
pur doS-5:750-anOS. - -

Em que pese este descompasso de tempo, -
est.ãâissincronia ditad;;1 pelos diferentes refe
reciais históricos, eticamente, hoje somos, em 
última análise, o que a sabedoria do Antigo 
Testaqtento nos ensfnou. 

A ei(júídade, a temperança, o comedimento, 
os valores da família e da Nação, e mesmo 
"a _arte de dar a cada um o que é seu", da 
QêÍlcia do Direito concebida pelo -gênfo latino, 
trazem de forma indelével a marca profunda 
dos ensinamentos bíblicos. 

Ao ensejo do ano novo judaico, quando se 
com_~mora~a _ _'Jesta do pe_rdªq~·. _ _gost.a:rla de 
deixar registrado o valor moral, sempre reno
vadO, que -a suma ética contida nas leis univer
sais, transmitidas a Moisés, no Monte Sinai, 
imorredouramente consagram. Elas são inter'
temporais, não restritas a locais geográficos 
e jamais poderãO ser alteradas. 

Em reCente énO)ntro qtie-uve com o Luba
vitcher Rebe, rabino Men,achen Mendel Sch
neerson, líder mundial judaico, residente nos 
OSA, muito me sensibilizou a sua vontade ecu
mênlç:~ e cosmopolita da divulgação dos cha
rnados~'_Sete Mandamentos de Noé", enume
rados por Maimôned~s, grande sábio e filósofo 
judaico, do século xn de _nossa era. São eles: 

1 ~Proibição da idolatria; 
2-ProibiçãO da blasfêmia; 

3-PrOibição do derramamento de san-
gue; . 
4-Proibiç_ão da imoralidade sexual; 
5-Proibição do roubo; 
6-O eStabelecimento de cortes judiciais; 
7-Proibição de comer um membro arran-

cado-de um animal vivo. 
O paradoxo destes ditames, tão antigos 

quanto aplicáveis e necessários ao nosso tem· 
po, são, pois, de grande- siQnificação. Repre
sentam meditação e ação. Propósitos para o 
bem,-para a retidão do caminho, o ethosque 
no-s--conduz à certeza da consciência serena, 
ancoradouro seguro de todos os tormentos .. 

Há uma história que, segundo o Lubavitcher 
Rebe, bem ilustra estes mandamentos: 

Om jovem aguardava na praia a chegada 
de um navio que o levaria para casa. Um adulto 
parou a seu lado, zombou dele, e disse que 
estava no lugar errado. Sugeriu que o garoto 
caminhasse cinco quilómetros, até o local es-
pecial de desembarque de passageiros. O jo
vem continuou firme onde estava. Logo de
pois o navio veio corrente abaixo, voltou-se 
em sua direção e baixou a rampa para que_ 
o jovem_ subisse a bordo. O adulto olhou, sur~ 
preso. "Como você sabia" - perguntou ele 
-"que o navio iria parar aqui para apanhá
lo?" "Simples"- - retrucou o garoto. "Veja 
bem, o capitão é meu pai". 

Urna vez percebendo que Deus é Pai e Capi·. 
tão de todos, e ~gindo de acordo com este 
principio, a vida assume maior significado e 
uma direção; e oeus nos levará para càsa. 
É _esta a meta prim_ordiaf dos Sete Manda
mentos de Noé, para toda a Humanidade. 

O registro desta significativa data renova 
nossa convicção no sentido maior da vida, 
e deve, por conseguinte, ser objeto de reflexão. 

Uma data, portanto, que não pode ser es
quecida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
·bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURNAL BAPTISTA (PFL - . 
SE. Proiiuntia o seguinte discurso.) --Sr. Pre
sidente;Srs. Seiia"dore.S, O Estado de S. Pau/O 
em Sua edlÇão de 26" de Setembro paSsado, 
divU1QOu u-ma notída que, pela sua iinportân
cii:l"e alto significado, merece registro especial 
nos Anais desta Casa do Poder Legislativo. 

Assim como eu, acredito que todos os Srs.' 
Senadores sentir-se-ão orgulhosos _e __ emoclo
nados quando uma das pioneiras da aviação 
mundial, Anésia Pinheiro Machado, brasileira, 
nascic!a em Itapetininga, São Paulo, recebeu, 
no último dia 27 de setembro, em Montreal, 
QO Canadá, a condecoração ni.ats cobiçada 
pelos pilotos internacionais, ou seja, a meda-
lha "Edward Warner.'' . .. . ~ _ 

Aos 87 anos de _idade, lúcida e- dinâmica, 
Anésia Pinheiro Machado, - que tive a honra_ 
de_conhecer no decorrer de uma das minhas 
viagens, a bordo do mesmo avião -adquiriu 
notoriedade internacional e grande prestígio, 
desde quando obteve um brevê e se transfor-
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mou em urna das pioneiras da aviação mun
diaL 

Convém relembrar que a carreira de Anésia 
Pinheiro Machado teve o_ privilégio de ser ini
ciada com o patrodnio e a "bênção" de Santos 
Drumont, o Pai da Aviação. 

Antes de Anésia Pinheiro Machado somente 
22 personalidades da aviação internacional re
ceberam a medalha "Edward Wamer", conde
coração criada em 1958 pela Organização de 
Aviação Civil Internacional (OAO), em home-
nagem ao primeiro presidente da entidade, 

Entre os agradados, o único brasileiro até 
agora era Rubem Berta, presidente da Varig, 
na década de 6_0. --- - .. . . - , _ _ 

Transcrevo a seguir, um trecho tópico da 
noticia publicada pelo Estado de S. Paulo, a 
respeito dessa digna e extraordinária pioneira, 
no último dia 26 de setembro: 

SUa paixão pela aviação aconteceu em se
tembro de 1920, quando um pi1oto norte-a
mericano, Orton Hoove, visitou sua cidade, 
ltapetininga (SP), e a conVidou para dar um 
passeio em seu avião. Em março, de 1921, 
ela volt.o,u a voar, dessa vez com um piloto 
brasileiro, o capitão Busse, que a im::entivou 
adotar a aviação como profissão. Dois dias 
depois, Busse sofreu uma aciden~ aéreo e 
morreu. "Fui eu qUem feChou seus olhos, e 
aquilo me deu força moral para aprender a 
voar'', diz Anésia, emocionada. 

Foi então que ela deixou ltapetininga e se 
mudou para São Paulo com o objetivo de tor
nar-se aviadora. Nem tudo foi fácil, porém: 
"A maior dificuldade que encontrei foi o pre
conceito- pelo fato de ser mulher, mas se eu 
ficasse na minha cidade, o máximo que conse
guiria era ser mulher do filho do açougueiro", 
brinca Anésía, que foi casada com o marechal
do-ar Antônio Appel Neto, falecido em 1970. 
Apesar de não pilotar mais, ela não abandonou 
sua dedicação à aviação._A_tualmente, é conse.o 
lheira do Instituto de Cultura e História da Aero
náutica, ligado ao Ministério da Aeronáutica. 

t portanto, sensibilizada e com justificada 
alegria, que envio à ilustre aviadora Anésia Pi
nheiro Machado, com as minhas felicitações 
pela justa e expressiva con_d.ecoração que o 
Canadá lhe conferiu, os meUs votos de felici
dades pess_oal e de muftps,_ ?!nOS: de vida. 

O BrasU se orgulha pelo auspicioso reco
nh~imento, inclusive pelo fato de que a vida 
de Anésia Pinheiro Machado tern as dimen
sões de um património nacional, e deve servir 
de exemplo aos jovens, dentro e fm:a_ das n9s
sas fronteiras. 

Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente (Multo 
bem! Palmas) 

O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOAREs (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Sts. Senadores, o assunto que me traz 
no dia de hoje a esta trlbuna é, para mim, 
sumamente gratificante. Plenifica-me, enche
me de alegria constatar que, apesar dos per-

calços, apesar das dificuldades e erros sem 
conta, o Estado de Rondôni~ é cap"'Z ainda 
de mostrar vitalidade em_ mais d~ .um setor. 

Esse é ó ciSo da PopulaçãÓ de Ouro Preto 
do Oeste, dé quem acabo de re_ceb_er_telegra
ma vasado nos seguintes termos: 

"A Associação dos Moradores do Bos
que solicita de V. Ex' apoio para a implan
taçao de uma extensão da UNIR em Ouro 
Preto do Oeste. Nossa população aguar
da ansiosa por esta conquista. Cordial
mente, Ass. VIVi. de Oliveira, Presidente." 

Se a instalação de um campus avançado 
da Universidade Federal de Rondônia repre

-sentará um grande avanço soda! para OUro 
Preto do Oeste e um meritório e, por todos 
os meios, louváVel esforço da Fundação man
tenedora daquela instituição, o pedido adquire 

-inaior significado por partir da população 
mesma que se candidata a receber o bene
ficio. A iniciativa de pedir sjgnifica ânsia de 
aquisição de conhe<:imentos, determinação 
em buscar para si conquistas no universo ine
xaurível do saber, propósito definido de buscar 
novas, modernas e superiores formas de fazer, 
de construir, de edificar o edifício social que 
enaltecerá amanhã o nosso_Estado. Repre
senta - e isso não é menos. importante -
igualmente uma grande confiança do povo 
rondoniense em nossa Universidade federal, 
em seu corpo docente, nos seus métodos e 
nas suas práticas, em sua administração, en-
fim. -

Registro, aqui; meu profundo reconheci
mento e o meu caloros-o aplauso à Reitoria 
da UNIR e aos servidores de todos os esCaTOes, 
por seu deVotalnento aO ensino, pela süa con
duta impecável, que oonsquistou a confiança 
de seus coestaduan9s. Aplaudo igualmente 
a população de Ouro Preto do Oeste, que s_abe 
sonhar para além das limitações do hoje, que 
sabe ser capaz de imaginar um amanhã vito
rioso, que sabe ir ern busca de realizar aqui1o 
que sonhou, a_quilo que imaginou. 

Proponho, aqui, à superior administração 
da UNIR, que instale não apenas o campus 
de Ouro Preto do OE$te. Que se iilstale, em 
Rondônia, tan_tos campi quantos sejam os ml,l
fiicíplos economicamente expressivos e d~ 
mograficamerite consolidadOS. que aínda não 
disponham de ensino superior. 

Que o magnífico Reitor e o corpo adminis
trativo da Fundação Universidade de Rondô
nia contem com meu irrestrlto apoio à realiza
çãO desse sonho tão bonito de se sonhar e, 
ao mesmo tempo; tão grandioso e engrande-
cedor de se realizar, __ _ _ _ _ 

Era, Sr. Presidente e Si-s-. Senadores, o que 
eu tinha â dizer. (Mu~to bem!) __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

05R: ROY BACELAR (PMDB- 8A Pro
nUnc:ía O seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em 1g26, o GciVerrm-de Wa
shington Luís cunhçu a frase que serviria de 

inspiração a vários outros governos que se 
lhe seguiram: "Governar é construir estradas". 

O nascimen~o da in4ústria aut9fllC?biJística 
nacional, em 1955~_deu oovo irOpuJso a essa 
políti<:a rodoviária brasileira, provocando ver
dadeira explosão da malha de estradas fede
rajs, de tal sorte que os 8.500 kin de entâo 
chegam hoje a mais de 65 mil, o-que equivale 
a uma volta e meia em tomo do plaileta terra. 

Isso representa um fantástico patrimônfo de 
150 bilhões de dólares: 35 bilhões a mais que 
toda a dívida externa brasileira. Estatistica
mente, as rodovias federais_ respondem por 
mais· de 70% de todo o sistema de transporte. 
do P~ís e por 90% .do transporte de toda a. 
safra de grãos, avaliada em 3 bilhões de dó
lares. 

lamentavelmente, porém, da mesma fonna 
que o País viu crescer ess_e património, vê es
tarrecido agora a sua dilapidação. Com e:teito, 
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, com a fê!mige
rada "operação desmonte" de agosto do ano 
passado, o atual governo deixou que as nossas 
rodovias federais entrassem num violento pro
cesso de deterioração, por absoluta falta de 
recursos para a sua conservação. A tal ponto 
que, dos seus mais de 65.000 km, pelo menos 
18200 km encontram-se hoje esfacelados e 
esburacados, com todas as conseqüênCias 
danosas para a vida dos viajantes e para a 
economia do País. Isso quer dizer que no Bra
sil, hoje, não só não se constroem majs estra
das, como também não se conservam as que 
já eXistem. I; para unia ec0D9mia Como a 
nossa, assentada primordiaimEmte -nas rodo
vias, o abandono de nossa m~ha ro_dovi..ária 
equivale, segundo a revista Veja, "a deixar de 
progredir uma isquemia cardíaca num pacien
te sadio". 

Está comprovado, Sr. Presidente, que 50% 
dos estragos nas pistas são causados pelos 
caminhões com excesso de peso. e 25% são 
creditados à_ má execução dos serviços por 
parte de emprefteiras que alteram a taxa de 
granulação do material usado na pavimen
tação, enfraquecendo o asfalto. Em ambos 
os çasos. o problema está afeto à função fisca
lizadora do 6rgão imediatainente responsáVel~ 
no ·caso, o DNER - Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem. E 4qui nós chega
mos a mais -uma triste corl.Statação: se é verda
de que as rodovias federais estão m_orrend9 
à míngua, não é melhor a sprte do DNER, 
Sr. Presidente. 

.Piado pela Ler n9 467, de 31 de julho de 
1937 e ·submetido ao então Ministério de Via
ç&o e ObraS Públicas, o Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem possul, entre ou
tras atribuiçõ_es, a de executar ou fiscalizar _to
dOS óS serviços técnicos e administrativos Con
cernentes à construção, conservação, recons
trução e melhoramento das estradas federais, 
bem como de fiscalizar a circulação e exercer 
a polícia das estradas nacionais, quer direta
r:rl~~te, quer por delegaç:ãC? aos govemos ou 
departamentos rodoviários dos- Estados en

. carregados de sua conservação. 
Ora, se considerarmos que, nos últimos vip.

te anos, as estradas federais creSceram- de 25 
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mil para 65 mil-quilôrrietroS e qúe, 'nesse mes
mo período, o quadro de funcionários do 
DNER vem sofrendo continua- i-edução, cõffio 
esperar que esse órgão possa desincumbir-se 
da importante missão que lhe é destinada por 
lei? O DNER conta hoje, em todo o País, com_ 
14500 serVidores e 6.000- Pat.rul.heiros rodC:i:·
viái"ios, com a iâade média de 50 ai16s. úS 
minguados salários que são pagos ali têm de
sestimulado a renovação de seus quadros 
além de provocara evasão· de seus melhores 
engenheiros e técnicos. Só _para_ ilustrar, Sr. 
Presidente: em julho deste ano, os vencimen
tos brutos de um engenheiro NS-25, em final 
de carreir_a, com mais de 20 anos de seMço; 
eram de exatamente NCz$ 1.936.46-(hum mil 
novecentos e trinta e seis cruzados novos e 
quarenta e seis centavos), incluindo l)alário, 
abono e gratificações. Imagine-se então o que 
recebem engenheiros com menos tempo de 
casa, técni<:os de nível médio e demais servi
dores do órgão. 

Orna coisa _é certa: _a defasagem salarial no 
DNER tornou-se um problema de tal gravi
dade, que o próprio Ministro Reinaldo Tavares 
encaminhou ao Presidente da República um 
Projeto de Lei, acompanhado de Exposição 
de Motivos, alterando so critériO$: de aplicação 
da Gratificação pelo Desempenho de Ativida
des ROdoviárias, institudorializada pelo Decre
to--Lei n9 2.194, de 26 de dezembro de 1984, 
como forma de compensar, temporariamente, 
o achatamento salarial daqueles servidores. 
Isto, porque já existem estudos para a implan
taç~o de um novo Plano de Cargos e Salários 
do DNER. Mas como a aprovação e a implan
taçâo de planos como _esse demandam tem
po, e a dramática situação daqueles funcio
nários náo pode esperar, eu quero fazer, hoje, 
nesta Casa, um veemente apelo ao Sr. Ministro 
dos Transportes para que insista Junto ao Pre-. 
sidente da República, no sentido de que o 
projeto de lei que altera a gratificação dos ser
vidores rodoviários seja liberado o quanto an
tes pela Seplan e encaminhado ao CongressO 
Nacional, o mais depressa possível. É preciso 
resolver com urgência o angustiante problema 
salarial dos engenheiros e técnicos do DNER, 
sr. Presidente, por simples questão de justiça 
e de bom senso;_salvando os seus .salários, 
estaremos salvando o DNER; salvando o 
DNER, salvaremos as rodovias federais e, sal
vando as nossas estradas, salvaremos a eco; -
nomia nacional! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
'laddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o descaso pelas obras públi
cas no Pais- vem se acentuando nos últimos 
tempos. Estabelecem-s~ planos, mas estes 
são deixados no papel. As prioridades alte
ram-se ao sabor dos ocupantes dos postos 
de mando. As influências políticas variam e 
quem perde sempre é a população. 

Os eX:einPios são numerosos, de empreen
dimentos começados- e abandonados, sem 

wn-a explicação lógica. sem um fundamento 
sensato. 

No meu Estado do Rio de Janeiro, uma 
ponte sobre o rfo" Paraíba, dimiriüindo a liga
ção ·entre os municípios de Campos e de São 
João da Barra, no extremo norte, foi iniciada. 
Lá ~tão os pilares de sustentação. O percurso 
a ser coberto é reduzido de cerca de oitenta 
quilómetros, o -que, por sl só, atesta a· vanta~ 
gem de construção. 

Trata-se de rona canavieira da maior signifi
ca-ção no Pr6piiã concerta nadonãl. Nem pre
cis_o referir os ganhos estaduais com .a obra 
ou as vantagens para aS- inuniciPalidãdes. 
Cã.tnpcfs, -pela sua econoinia, pelo seu pro
gresso, Pela sua atividade febridtante, é uma 
das colunas_ mestras do Estado do Rio_. Ade
mais, a região muito avançou com a explo
ração petrolífera na sua bacia. 

Em 1975, o então Deputado Walter Silva, 
trazido à Câmarà dos Deputados, pelo voto 
sobretudo das populações a que me refiro, 
apresentou um Projeto de Lei, que tomou o 
N9 1.181, daquele ano. Na legislatura seguinte, 
ele insistiu, reapresentou a proposição, que 
teve o n9 1.085n9. 

Parlamentar combativo_ e atento aos deveres 
do mandato, ressaltava a necessidade de ser 
incluído no Plano Nacional de Viação, que _é 
estabelecido por lei, a construção de urna pon
te unindo, na cidade de São João de_ Barra, 
a rede municipal à zona rural, sobre o rio Paraí
ba. Era a eliminação de um trajeto longo, des
necessáriO, antieconómico. 

De se atentar para a redução do_ gasto de 
combustível, numa zona de intensa movimen
tação agrícola, tornando menos custosos os 
fretes e barateando a produção. 

Sei que o GOVerno acabou- perfilhahdo a 
idéia, sentindo-lhe a relevância, tanto que a_ 
obra foi começada. Mas, lá estão só os pilares, 
só eles, mostrando o que talvez tenha sido 
uma intenção. O reSto é abandono, é sonho, 
é promessa. 

Sr. Presidente, os recursos públicos não po~ 
dem ser empregados dessa maneira, gastos 
sem uma diretriz segura. · 

O problema que trago à consideração do 
senado tem dimensão nacional, pelas reper
cussões neg.3tiva.S que acarreta para ·a econo
mia do País. A mim, Senador pelo Estado do 
Rio de JaneirO, que vejo mais de perto o asSun
to, como testemunha dessa triste realidade, 
incumbe o protesto veemente. 

Há poucos dias estive nos dois município~ 
citados e senti a dec_epção dos moradores 
diante do quadro que acabei de narrar. O_ ceti
cismo era a tónica e, pior ainda, vi o desânimo, 
a descrença_ na_ação oficial. 

-Assumi o comproinisso, em praça pública, 
na imprensa, no_ rádio, de fazer gestões em 
Brasüia junto a_o Ministério em cuja esfera_ o 
assunfo s·e sitUa rio sentido-de obter as explica
ções quanto à paralisação da obra e de canse~ 
guir a sua retomada. 

Esclareço que já me lancei a esse trabalho, 
ma.s·achei oportuno trazer o tema ao Seoado, 
pela gravidade que o mesmo encerra. Nessa 
campanha, sei que o empenho dos prefeitos 

dos municípios em causá estará preseil.te e, 
por certo, terei o apoio dos parlamentares do 
meu Estado, pois a i"eivindicaçâo no caso é 
de Interesse de toda a cOietividade, e não de 
grupos ou· partidos. 

Tenho dito,~!· -~resident~. (M~ito b~m!} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a pãlcivra aO riõbre S_enador Dival~ 
doSuruagy. 

O SR. DIVALDO SCIRUAGY (PFL- AL 
Pronuncia o seguirite: discUrso.) - Sr. Pfesi
dente, Srs. Senadores, Previdência Social e 
Assistência Social são atividades paralelas, pcr
rém distintas, componentes de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade: a seguridade social. 

Desde sua criação; a Previdência Social vem 
experimentando c-onstante expansão, esten~ 
dendo-se dos trabalhadores urbanos com vín
culo empregatrcio-ao·s autónomos, avançando 
da cidade para o _campo. Pouquíssimas na
_ções não dispõem -hoje de alguma forma de 
previdência social, que se tornou um elemento 
vital para o equilíbrio sócio-econômico, ou se
ja, aJgo de essendaJ tanto à ordem econômica 
quanto ao funcionamento da sociedade e à 
p.!Qpria existência de ambas. 

A PrevidênCia Social conserva ainda hoje 
muito da legislação alemã de 1883, que insti
tuiu o seguro - saúde obrigatório para os 
trabalhadores da indústria naquele país e, as
sim, serviu de marco inidal da tustória da pre
vidência, seguida de perto por outras leis da 
mesma natureza. 

Embora algumas vezes confundida com 
"serviços soCiais" ou "assistência social"' a 
Previdência Soc!al tem praticamente o rriesmo 
sigriificado de s_eguro spdal. Trata-se de um 
serviço pú)?lico destinado a amparar a Popu
lação nas situações previstas em lei, com o 
objetivo de mant~r o poder aquisitivo do segu
rado e de seus -dependentes~ garcmtiiido:.lhes 
a capacidade de consumo, da qual depende 
diretamente a subsistência. - -

De_ aJ9Uma forina, a Previdência Social con
corre ~mbêm para urna melhor distribuição 
da renda, pelo fato de não haver estreita rela
ção entre o valor das contrib~ições e os ~ene
ficios assegurados. Essa influência é mais rúti.~ 
da no tocante à assistência médica, nos mui
tos países em que ela integra a Previdência 
Socíal, pois os serviços prestados são Os mes
mos, pelo menos em tese,. qualquer que seja 
o valor da contribuição. 

No Brasil, a Previdência teve origem na "Lei 
Elói Chaves" (Dec[eto Legislativo n9 4 .. 682), 
que deterffiinou a criação de uma Caixa de 
Aposentadoria e Pensões para os tr.abalhado
reS- ferroviários: em 24 de jàn"eirO-. de 1923, 
data em que hoje ainda se comemora o "Dia 
da Previdência Soda!". A partir de 1923, data 
em que hoje ainda se comemora o "Dia da 
Previdência Soda!'_:~ A partir de 1923, a criação 
de outras Caixas marcou o coineço· -de unía 
primelra fase da.PreVfdência Soêial braSileira, 
caracterizada pela iniCiativa das classes, com 
legislação -própria. _ __ _ 
. Com a finalidade. de chegar a_ um prêmio 

médio constante, o 'SiStema de Caixas de Apcr-
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sentadoria e Pensões evoluiu para um regime 
financeiro de capitaJização, em que foi insti
tuído o mecanismo de contribuição b:ípllce 
- do empregado, da empresa e do Estado 
-, especialmente nas classes mais organi-
zadas. 

Apenas na década de_ trinta, com a moder
nização das instituições, a "Lei Elói Chaves" 
foi estendida ao conjunto de trabalhadores em 
todos os ramos de atividades, através da cria
ção do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
- IAP. NQs anos sessenta, foi aprovada a "Lei 
Orgânica da Previdência'', que estabeleceu a 
aposentadoria por idade e por tempo de servi
ço, e foi extinto o IAP, com a criação do INPS, 
posteriormente subdividido em INAMPS (as
sistência médica), lAPAS (administração fi-
nanceira) e__ o próprio INPS (beneficias). -

Em 1968, foi instituída a Previdência Social 
Rural, de início mediante um "Plano Básico" 
e, em 1971, mediante o "Programa de AssJs
tência _aQ Tr~balhador Rural" (Pr6~Rural), com_ 
benefícios de caráter prevldenciário, embora 
sem contribuições individuais. 

A década de setenta, época do "milagre 
econômko", se caracterizou por grandes pre
juízos para a Previdência, e a recuperaçào do 
sistema como um todo e do seu orçamento 
em particular só aconteceu a partir de 1984, 
graças à senslbilidade política das autoridades 
que entenderam a importância da instituição 
previdenciária para o conjunto da população 
brasileira .. O ano_de 1974 vi1,1 destacar~se do 
Mirústério do Trabalho e Previdência Social 
o novo Ministério da Previdência e Assistência 
Social (MPAS), e comentou~se que a Previ
dência Social tinha atingido a maioridade. 

A última reforma estrutural de grande porte 
foi a instituição do Sistema Nacional de Previ~ 
dência e _Assistência Social (SI!"iPAS), em 
1978, implantando uma forma de adminis
tração por "objetivos", em que ficou mais bem 
caracterizada a prestação dos serviços de "se~ 
guro social" e de "serviços sociais". A Previ~ 
dência Social ganhava maturidade, ao lado 
da assistência social e .de outros programas, 
ou seja, caminhava no rumo da seguridade 
social. 

Fmalmente, a Constituição estabelece1.1, no 
capítulo "Da Seguridade Social", em duas se
ções distintas e consecutivas - "Da Previ~ 
dência Social" e "Da Assistência Social" -, 
os princípios básicos para a legislação refe
rente a essas atividades po_Brasil. Os artigos 
especificas sobre a PreVidência Social_tratam 
dos planos previdenciários e das. condições 
para aposentadoria, estendendo os benefícios 
dos planos a qualquer pessoa que deles parti
cipe como contribuinte e neles _inçly.indo a 
proteção à maternidade e ao .trabalhador invo
luntariamente desempregado, a gratificação 
nata1ina dos aposentados e pensionistas e o 
seguro coletivo complementar facultativo. 

Nas "Disposições TranStórias". foi estabe~ 
Jecida a vinculação dos beneficias prevlden
ciârios ao número de salários mínimos corres~ 
pondentes à época em que foram concedidos 
(artigo 58), e fixado o prazo para a organização 
da seguridade social, assim como para apre-

sentação, apreciação pelo Congresso e im
plantação do Plano de Custeío e 6en~ficios 
(artigo 59). 

Considerando a atual situação de extrema 
penúria fmanceira das prefeituras municipais, 

_em virtude do centralismo do Governo federal 
na arrecadação de taxas, impostos e outros 
tribUtos, apresentei recentemente nesta Casa 
projeto de lei que isenta as prefeituras do reco
lhimento da parte patronal do lapas. A grande 
maioria das prefeituras está devendo_ a P_revi
dência Social, pois não dispõem de recursos, 
e as medidas até hoje propostas para a solu
çào do problema não foram eficazes. 

A partir de 1980, tornaram-se mais dificeis 
as condições da Previdência Social, em ter~ 
mos de recursos disponivels, devido à implan
tação_ de uma política salarial voltada para a 
distribuição de renda e_de'lido à redução da 
atividade económica. Tudo isso tem sido sin
tetizado em uma única palavra: crise. Fala~se 
ern c~_d_a Previdência Sócia! como se todas 
as implicações de fatores extern_o_s e internos 
pudessem _ser explicadas e compreendidas 
com uma única palavra. 

Muitas são as dificuldades que a Previdência 
Social enfrenta. -Ap fazermos esta abordagem 
histórica, pretendemos compreender o signifi· 
cado desta relevante atividade social. AsSim 
como não po-demos pretender a solução de 
problemas sem uma análise em profundidade 
dos mesmos, podemos constatar a urgente 
necessidade de intensificação do estudo forw 
mal e regular de todas as dificuJdades - de 
forma e graus variados - c;om que a Previ~ 
dêncla Social se defronta no Brasil. 

Os problemas mais sérios da Previdência 
Social com-eçarri pela precária situação eco~ 
nômica com que se defronta hoje países do 
Terceiro Mundo, pelo menos na área da eco
nomia de mercado, tendo como dramático 
corolário os elevados índices de des_emprego. 
A crise maior é a do mercado de trabalho. 
Nos países avançados, a crise passa pela que
da da taxa de atividade, acompanhada pelo 
awnento da longevidade aposentada. Nos paí
ses 'em desenvolvimento, a crise passa pelo 
subemprego- e pelos baixos salários. Isso já 
bastaria para colocar nossos Sistemas previw 
denciários em permanente crise, mesm que 
não tivéssemos maiores desmandos da Previ~ 
dência. 

Agravando a situação, o prog:res~ tecnoló
gico, com a exigência cada vez maior de quali
ficação profissional, toma menos viável a ab:
sorção de novos trabaJhadores, Estudiosos do 
assunto já aPmitem que devemos nos prepa
rar para aceitar a impossibilidade de criar em
pregos suficientes para todos, e bus_car na pro~ 
teção_ social maneiras de atender aos milhões 
dos que não terão oportunidade de trabalho. _ 

Em-matéria de desemprego, a evolução de
mográfica é_ apenas parte do todo. _Onde ela 
se apresenta mais diretamente comq fator de 
perturbação da ordem social é no tocante à 
composição etária da população, cuja tendên~ 
c:ia é de uma crescente quantidade de pessoas 
idosas e .de _major duração média de vida. É 
óbvio que quem vive mais recebe aposenta~ 

daria durante um número maior de anos e 
que, como n~o poderia deixar de ser, isso au
menta não s6 a despesa da Previdência, ~s _ 
também o número de !nativos em relação aos 
dos COntribuintes. - · 

A Previdência Social tem recursos que che~ 
gain ·a sessenta por centO da arrecadaçao da 
União, mas vive sempre ameaçada. Não pode
mos negar que a inflação· ê oul:rQ fator extrín· 
seco de perturbação no setor previdenciário, 
principalmente por impossibilitar a manuten
ção do regime de capitalização de reservas .. _ 
Entretanto, pafa um governo endividado ~ 
mo o brasileiro, a Previdência e uma fonte 
inE:sgofável-de- recursos, e -iSSo explica ·a luta 
política pelo controle de verbas, o plano de 
centralização de todos esses recursos no Go
verno federal, que poderia, desta forma, utili~ 
zar eventuais superávits quitando custos da 
dívida interna, õU como bem lhe aprouver. 

A Previdência ê um depósito incalculável 
de bens. Formado em parte por imóveis entre~ 
gues como forma de saldar dívidas trabalhis
tas, ela tem hoje 2. 702 terrenOs loteados, 352 
outros sem loteamentos, 595 t~rrenos edifica
dos, 540 residências oficiais, 1.326 edifiç:ações 
ocUpadas pelo-óiQão, 927 imóveis alugados, 
770 imóveis reservados como funcionais _e 
6.992 imóveis em liquidação para mutuários 
do Sistema Financeiro de Habitação, além de 
uma infinidade de terrenos ocupados lrreg_uw 
larmente, imóveis e terrenos em regime de 
comodato. Este património confere à Previ
dência o perfil de uma imobiliária, o que ela 
não ê. 

A Previdência tem, ainda, 2.328úTt6veis On
de_estão instalados seus hospitais, centros mé
dicos, centros de reabilitação para at~nder ~os 
SE;!_llS trinta e cinco milhões d_e segurados. Paga 
mensalmente beneficias a treze milhõ~ de 
brasileiros e é responsável por outros treze 
milhões de internações por ano. Trabalham 
no sistema duzentos e setenta e_ cinco mil fun~ 
cionários, e s6 para fazer seu processamento 
de dados conta com um órgão, o Dataprev, 
que tem seis mil funcionários e processa se~ 
tenta e cinco milhões de documentos por ano. 
Este ano, várias vezes, as autoridades anuncia· 
ram que o sistema estava quebrado, a Previ· 
dência terminou o primeiro semestre com um 
superávit de NCz$ 2,82 bilhões. 

Diante desses nú!lleros e de tão gigantesca 
máquina, não há por que eludir as dificuldades 
intrínsecas, os conhecidos desmandos que ín
variavalmente pululam na Previdência Social: 
preenchimento de cargos administrativos por 
interesses menores; monumentais falcatruas 
no relacionamento com hospitais e farmácias; 
desvios de recursos· até mesmo por apropria
ção indébita; dificuldades de arrecadação e 
de controle dos devedores; inclusão de novos 
segurados sem base financeira respectiva; a&
sistenctalismos excessivos e muitas outras 
fraudes que concorrem para uma imagem ne· 
gativa do sistema. 

_(J_s_ar ilicitamente a Previdência Social, colo~ 
candO:se · ~ ~erviço de- partidos ou pessoas, 
falseando seus critérios operacionals; desvir~ 
tuando seus princípios, montar máquinas ma~ 
nejadas ao sabor de interess_es setoriais _-
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quase sempre ilícitos -. tudo isso compro
mete-lhe a eficácia e coloca em risco sua pró
pria estabilidade. O maior perigo é ii crise de 
confiança que aí se- instala, fazendo com que 
a população deixe de ver na Previdência o 
valioso instrumento de proteção social que 
ela é. 

O que se espera da Previdéncia é que eia 
atenda à população com correção e presteza. 
No entanto, a-execução desse relevante servi
ço público, sobretudo no setor da assistência 
médica, nem sempi-e é tão satisfatório quanto 
seria de desejar. N'as últimas décadas, a assis
tência médica teve extraordinária ampliação, 
em todos os sentidos, e passou a despertar 
maior interesse que os benefícioS, primordial 
razão de ser da Previdência Social. No entanto, 
vem ganhando terreno, inclusive com base 
nas recomendações dos organismos interna
danais da área médica, a convicção de que 
devemos transferir o mais possível para a Me-
dicina preventiva, no sentido mais amplo des~ 
sa expressão, a ênfase excessiva até agora re~ 
Servada à Medicina curativa. Manter a saúde 
é mais importante, mais viável e mais econô~ 
mico do que tratar a doença. 

As perspectivas da seguridade social no 
Brasil estão intrinsecamente ligadas ao curo~ 
primento das garantias constitucionais, mes~ 
mo dentes todos 1;16s de que a implantação 
de novos benefícios vai custar mais ao sistema 
previdendário. A sociedade brasileira começa 
a tormar c:onsciência de que tudo tem um 
preço, e um benefício recebido hoje da Previ
dência significa uma poupança forçada feita 
ontem, além daquela que quatro ou cinco tra
balhadores fazem nestes· dias para permitir 
que o GovernO pague, também presentemen
te, um aposentado. Se é assim, não se entende 
por que motivo devam os aposentados ser 
tratados como uma classe social à parte, co
mo uma espécie de párias do sistema econó
mico. A aposentadoria deverla ser uma forma 
de restituir a dignidade pelo tempo de trabalho 
e,- para o trabalhador, que passou a vida des
contando a sua parte, é difícil conviver c:om 
a queda sistemática do poder de compra da 
sua pensão. 

Temos de reConhecer que não se pode criar 
pagamentos sem definir a nova fonte de cus
teios, não se pode aumentar despesas sem 
a contraPartida da receita. No entanto, ajustiça 
sedai só se poderá estabelecer no Brasil com 
a ampliação do mercado de trabalho _e a uni~ 
liersalidade do emprego_ e_ se a Previdência 
retornar as suas origens, como um sistema 
de solidariedade entre indivíduos e gerações, 
fundamentado no cumprimento dos princi
pias da Constituição, na definição das fontes 
de custeio, na fiscalização permanente da arre
cadação e apHcação de recursos da Previdên
cia e na administração eficiente d"" suas fman
ças e patrimônfo imobiliário. 

Sr. Presidente, -Srs. Senadores, a soluçao 
para a crise da Previdência Social é possível 
a médio prazo, através da gestão criteriosa 
dos fundos.da Previdência e da racionalização 
da máquina administrativa. Entretanto, não 
podemos cogitar de seguridade social, como 
wn sistema de proteção que assegure o bem-

estar da população, em tennos simplesmente 
previdenciários - de seguro social -,- sem 
a extensão a programas paralelos, de natureza 
assistencial, ou seja, a Previdência Social ca
minhando paralelamente com os serviços so~ 
ciais. (Muito bemf) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKirl (PMDB -
SC. PrOnuncia o Se.Quinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Brasil está prestes 
a dar inicio a uma nova etapa, nitidamente 
di[erenciada, na história de sua evolução pol1ti
ca, ao eleger e dar posse, pela primeira vez 
ém -Vinte e nove anoS, a ·:um- Presidente da 
República escolhido pela vontade popular, li
vremente expressa através do voto direto e 
secreto. 

Nessa virada de página, estuário natural do 
processo de reinstitucionalização do País, de
flagrado com o fim do ciclo militar e a feitura 
de uma nova Carta constitucional, será indis
pensável buscar diferentes opções para o en
caminhamento do processo de desenvolvi
mento económico, do País, sob pena de, não 
o fazendo, permanecermos no beco sem saída 
da distribuição desigual da renda e dos perigo
sos desequilíbrios regionais, que nos vêm ca
raterizando ao longo de todo este século. 

Na busca desses novos caminhos, seria 
oportuno, Srs._SenadOres, que a futura-admi
nlstraç!o federal se detivesse no exame da 
alternativa oferecida pelo cooperativismo, 
uma idéia nascida há mais de cem anos em 
Rochdale, na Inglaterra, ~ que desde então 
tem frutificado e ganhado extraordinâria di
mensão em todo o mundo, inclusive- e ape
sar dos pesares- no próprio Brasil. As coope
rativas tê"rrt, c_omo princípio doutrinário, a au
sência de fms lucrativos e a atuação eminente
mente democrática, ao garantir a cada asso
ciado o direito a um voto. 

Hoje, muitO se discute, em tomo da neces
sidade de raclonalídade e planejamento na ati
vidade económica, de modo a que se corrijam 
as graves distorÇões de que padecemos como 
Nação. Pois essa união de esforços para o 
bem comum, que tanto se apregoa como in
dispensável à correção dos rumos do País, 
nada mais é do que o próprio cerne do coop~ 
rativismo, um de seus princípios basilares. 

O modelo de organização social e econô
mica cooperativista está hoje plenamente con
solidado em todo o mundo, especialmente 
na EUropa, na Arriérk:a e no Jãpão. Até mes
mo na União Soviética, a idéia vem experimen~ 
tando extraordinário sucesso, tendo, nos últi
mos anos, passado de 12 mil para nada me
nos qUe 300 mil o número de cooperativas 
em runcionamento. 

No Brasil, as cooperativas surgiram no início 
desse século e foram objeto de regulamen
tação legal já em 1907, através da Lei n~ 1.637, 
de 5 de janeiro daquele ano, que se constituiu 
no primeifo ato regulador das sodedades co_o
perativas, tomando obrigatório que sua erga· 
nização obedecesse ao modelo clássico. 

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Sena:dores,·o hÚ· 
mero de cooperativas no Brasil é superior a 
quatro mil, com um número total de associa
dos que ultrapassa os quatro milhões. Se le
varmos em conta os dependentes destes asso
ciados, teremos um contigente ao redor de 
18 milhões de pessoas, ou seja, 14 por cento 
da população brasileira ligada, de alguma for· 
ma, à atividade cooperativista. 

Trinta e seis por cento do produto interno 
bruto do setor agropecuário originam~se das 
cooperativas, e esse dado, por si só, já seria 
suficiente para avaliar a importância de sua 
atuação na geração e distribuição de riquezas. 

Deve~ se, contudo, notar também que, atual
mente, as cooperativas brasileiras respondem 
por cerca de 70 por cento da produção de 
leite no país, 84 por cento da de trigo,·quarenta 
e seis por cento da de soja e 51 por cento 
da de fibras. O setor corita com mais de 900 
agroindústrias, e isso lhe confere a condição 
ímpar de comprador de mais de 50 por cento 
dos insumos, máquinas, coinponentes e servi
ços voltados para esse ramo. 

Outro aspecto interessante e revelador da 
importância do cooperativismo, no País, é o 
que comprova sua participação na arrecadeJ? 
ção de- irhpostos, onde respondia até o ano 
passado por quase 20% do Funrural e mais 
de cinco por ·cento do Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias, enquanto _o mesmo era 
cobrado pela União. Por outro lado, pertence 
a cooperativas vinte e Cinco por cento da capa
cidade estática de armazenamento em todo 
País, o ciúe-_r_epresenta Volume superior ao de 
que o pr&prio Oovemo Federal dispõe.-

Hoje, enfim, seria pratica_mente impossível 
operar uma safra no PaíS, sem a ativa partici
pação das cooperati'ICas em todo processo, 
desde_a distribuição de semestres até a colhei
ta, armazename_nto e comercialização dos 
produtos. 

Embora a força das cooperativas esteja no 
meio rural, que concentra mais ou menos a 
metade do número de cooperativas existentes 
no País, esse modelo de organização econô
mica tambérri encontra expressão, com variá-
vel grau de importância, em outras áreas, co
mo o crédito, o consumo, a habitação, a e[etri
ficação e as escolas. 

A marcante presença das cooperativas na 
atividade: económica nacional, Srs. Senadores, 
é fruto, sobretudo, dos esforços daqueles que, 
ao longo dese últimos 90 anos, vêm se empe
nhando pelo ideal cooperativista. Muitas vezes, 
contudo. interferência do Estado se traduziu 
na pura e simples inibição ao funcionamento 
de alguns segmentos, como, por exemplo, as 
cooperativas de crédito, ou na sujeição a pro
gramas e planos governamentais, elaborados 
sem a participação de r~preseimmtes do coo
perativismo. 

Graças á um trBbaiho eficiente- de conven
cimento e persuasão, levado a efeito durante 
a elaboração da nova Constituição, ficou con
sagrado, na Carta de 1988, que é vedada a 
interferência estatal no cooperativismo, Com 
isso, estão _assentadas as bases para que as 
cooperativas brasileiras alcancem a efetiva au-

. ----·-- -----------
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f togestão, livres de todos os empecilhos, artifi· 
cialmente colocados a urna busca racional de 
resultados favoráve[s. 

Com seu papel redirecionado, o Estado de
verá, então, apoiar e fomentar o surgimento 
de cooperativas, em todos os segmentos da 
atividade econômlca. O campo é vasto para 
a utilização da filosofia e do sistema organiza
cional cooperativista, como o ·estão a demons-
trar cooperativas que já operam eficientemen
te, em setores tão variados como assistência 
médica, transporte e até mesmo no crédito 
rural, onde se consegue a _notável proeza de 
fazer com que recursos oriundos do campo 
a ele revertam, ao invés de serem desviados 
para finalidades especulativas em outros seto
res, como o imobiliário. 

O estímulo ao aumento do número de coo
perativas e da cüversificação de seu _campo 
de atuação deve se tomar, portanto, um ponto 
importante na atuação do próximo governo. 
As cooperativas, não custa lembrar, se consti~ 
tuem em modelos privilegiados de ação, tanto 
no campo económico quanto no social, ao 
estabelecerem um equilíbrio na distribuição 
dos resultados económicos, e pressuporem, 
forçoSamente, a coesão de seus membros em 
tomo de objetivos comuns. 

É fundamental, então, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que a Idéia e os Ideais de coopera
tivismo sejam disseminados pelo Pais, e, nesse 
sentido, o apoio do poder público não so
mente se torna desejável, como chega, mes
mo, a se constituir em condição indispensável 
para o cr~scimento_ futuro desse_ modelo de 
atividade económica. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, 'designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição Jl9 1, de 1989, de 

autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no § 6? do art. 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
_:_da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauricio Corrêa. 

-2-0 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 514, de 1989; do Senador Fernando Henri
que Cardoso, solicitando, nos termos regi
mentais, tramitação conjunta para os Projetas 
deLeidoSenad_o_n<>s152, 155.e238,de 1989, 
de autoria dos Senadores Marco Maciel, Edi
son Lobão e Fernando Henrique Cardoso, res
pectivamente, que dispõem sobre a partici
pação dos trabalhadores nos lucros ou resulta
dos das empresas. 

000 .:C.3-

biscussão, em turno único, do Pfojeto de 
Decreto Legis1ativo n<>23, de 1989 (n<> 141/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex· 
to do acordo sobre transportes man1imos en
tre o Governo _da Repúbiica Federativa do Bra~ 
sil e o Governo da República Argentina, assi· 
nado em Buenos Aires, em 15 de agOsto de 
1985, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 212, de 
f989, da Comissão 

-de ~e faÇões Exteriores e Defesa Nacional 

-4-
Discussão,_em turno único, do Projeto de 

Decreto LegisJativo n" 25, de 1989 (n9 158189, 
na Câmara_ dos Deputados), que aprova o tex· 
to do acordo de cooperação científica e tecno
lógica entre o _Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo do Reino da Dina
marca, firmado em Brasília, em 9 de junho 
de 1986, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 2!6, de 
1989, da Comissão _ 
~de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução n9 53, de 1989 de autoria do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que deterw 
mina a correção dos valores em OTN e cruza~_ 
do, para valores em BTN e cruzado novo, nas 
proposições que autorizem Estados e Municí
pios a contratar operações de crédito, tendo_ 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 229, de 
1989, da-comissão 
_ -de Assuntos Económicos, favorável, nos 
termos de substitutivo que Oferece. - -

-6-
Discussão, em turno único, do ProjetO d-e 

Resolução n9 66, de 1989 (apresélltado pela 
Comissão de Assuntos Económicos -como 
conclusão de seu Parecer n9 230, de 1989), 
que autoriza o Governo da União a contratar 
operação de crédito externo, no montante 
equivalente a até OS$ 76,000,000.00 (Setenta 
e seis milhões de dólares americanos), com 
o Delta Bank. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução n9 67, de 1989 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Ecóhôn'licos como" 
conclusão de seu Parecer n9 23C de 1989), 
que autoriza a concessão de garantia da União 
aos títulos que menciona. 

-8-

Discussão, ern tl!mo único, do Projeto de 
Resolução n9 68, de 1969 (apreSentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos como 
conclusão de seu _parecer n~ 232, de 19$9), 
que autoriza o Governo brasileiro a conceder 
financiamento ao Banco da La Nación Argen
tina, no valor de OS$ 147,000,000.00 (cento 
e quarenta e sete milhões de dólares amerl_ça_~ 
nos), através do-convênio de pagamento recí
proco. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sesssão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 1 O 
minutos.) 
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,_---CONGRESSO NA CI ON AL----,---,-...,.------,-,--...,.,.,-
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 49, inciso I, da Constituição. 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 57, DE 1989 

Aprom o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica, celebrado entre o Ool(emo 
da Rep6blica Federatim do Brasil e o Governo da Rep6blica da Venezuela, em Brasil/à, em 
17 de maio de 1988. 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Brasilia, em 17 de maio 
de 1988. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que' possa 
resultar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de outubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. · 

ACORDO DE CO·PRODUÇÁO 
CINEMATOGRÁFICA 

ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA 

DO BRASll. E O GOVERNO 
DA REPÚBUCA DA VENEZUELA 

O Governo da República Federativa doBra-
sil 

e 
O Governo da República da Venezuela 
(doravante denominados "Partes"), 
Animados pelo propósito de facilitar a pro-

dução em comUJ!l de filmes que, por sua qua
lidade artística e têcnic~. contribuam para o 
desenvolvimento das_ rclª_ções culturais e co
merdais entre os dois países, e que sejam 
competitivos, tanto nos respectivos territórios 
nacionais como nos de outros paísEis. 

Acordam o seguinte: 
1-CO-PRODUÇÃO 

Artigo I 

Para efeito do presente Acordo, as Partes 
entendem por "fUme de co-Drodução brasi-

!e iro- venezuelana" uma pericula de duração 
não inferior: a 70 miilütos para os longa-me
tragens, e não infertor a 4 minutos para os 
curtas e médias metragens, em todos os for
matos e meios, realizada por um ou mais pro
dutores brasileiros conjuntamente com um ou 
mais produtores v_enezuelanos, e conforme as 
disposições mencionadas nos artigos do pre· 
sente Acordo, com base em um contrato esti
pulado pelas empresas cc-produtoras e devi
d~mente aprovado pelas autoridades compe
tentes de cada país: no Brasil, pelo Conselho 
Nacional do Cmerna (Concine), do Ministério 
da Cultura, e na Venezuela, pela Dirección de 
Ia Industria Onematográfica, do Ministério do 
Fomento. 

Artigo O 

As películas realizadas em cc-produção en
tre ambas as Partes serão consideradas como 
películas nacionais pelas autoridades compe
tentes de ambos países, sempre e quando se
jam realizad~s em çonformidade às disposi
ções legais vigentes em cada país. Tais filmes 

se beneficiarão das vantagens previstas pa"ra 
o filme nacional por disposições de lei vigente 
ou que venha a ser promulgada em cada país 
cc-produtor. 

Artigo III 

Para gozar dos beneficias do presente Acor
do, os cc-produtores deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos pelas suas próprias 
leis nacionais e com os requisitos estabele
cidos pelas Normas de Procedimento, indica
dos no Anexo "A" do presente Acordo e que 
~ considerem parte do mesmo. 

Artigo IV 

_ L_ Na cc-produção dos filmes, a propor
ção dos respectivos aportes dos- cc-produto
res dos dois palses poderá variar de 30% a 
70%. Nos casos de cc-produção com te_r_c;ei
ros pãíses, -if partiCipaÇão financeira minori
tâ:ri~-poderá ser de até 20% do custo total, 
de acordo çom a legislação vigente em cada 
país. 

2. Para· efeito dos cálculos percentuais 
- mencionados no parágrafo anterior, os apor-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor El«<Cutivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ De SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTiNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

tes de cada <:o-produtor terão valores propor~ 
cionais no conjunto da cc-produção, indepen~ 
dentemente de seu valor monetário. Tais vaJo~ 
res se regerão pela Tabela de Percentagem 
de Apertes, especificada no Anexo ''B" do pre
sente Acordo e parte integrante do mesmo. 

3. -A participação artística e técnica naco-
produção se regerá pela Tabela de Pontuação 
espe<::ificada no Anexo "C" do presente Ac:or~ 
do e parte integrante do mesmo. 

Artigo V 
1. O.s fllmes deverão ser realizados com 

autores, técnicos e intérpretes de nacionali
dade brasileira ou venezuelana, ou estrangei
ros com Visto de Residente em um dos dois 
país_es, tendo em conta as exigências da pro
duçao, será consentida, mediante prévio acor
do entre as Partes, a participação de estran
g_eiros não residentes, s_egundo a legislação 
Vlgente em cada pais. 

2. Os diretores das cC-produções deverão 
ser nacionais ou residentes em um dos dois 
países cc-produtores. _ 

3. Os cc-produtores não poderão iÍnpor 
nenhUrnll espécie de supervisão artísti<:a ou 
cargo análogo superior ao diretor, ou junto 
a ele. -

Artigo VI 

1. A revelação dos negativos se realizará, 
em princípio, nos laboratórios de uma das Par-· 
re& . . 

2. O processamento das cópias destina
das à programação em cada uma das Partes 
será efetuado nos respectivos países. 

3. Para c:ada filme de cc-produção, serão 
preparados um negativo e um contratipo, ou 
um negativo e um intemegativo. 

4. Cada cq-produtor será proprietário de 
um negativo ou de um contratipo. 

5. O cc-produtor majoritário será o encar
regado da custódia dos negativos originais de 
imagem e som. 

6. O cc-produtor minoritário poderá, me
diante prévio acordo com o cc-produtor majo
ritário, dispor do negativo original. 

Artigo VII 

A divisão de bilheterias nos mercados deve
rá ser proporcional à participação percentual 
dos cc-produtores na produção do filme, salvo 
no caso de .os produtores realizarem acordo 
em termos específicos. com a aprovação das 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁRCO DO SE-FEOEIUL 

11141110 DO CONGRESSO NACIONAL 
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·autoridades competentes de ambas Partes. 
Essa repartição poderá efetuar-se por inter~ 
médio de _um_a divisão de mercados, de uma 
distribuição compartilhada dos mesmos mer~ 
cados, ou ainda por uma combinação destas 
duas fórmulas. 

Artigo VIII 

1._ A distribWção nos mercados lntemacio
nais compartilhados será negociada pelo cc
produtor cuja participação seja majoritária na
quele mercado, consultados previamEmte os 
demais cc-produtores. 

2. Nos mercados internacionais compar
tilhados na base de 50% para cada Parte, a 
negociação será levada a cabo por ambos cc
produtores. O cc-produtor que receber uma 
oferta deverá comunicá-la formalmente ao ou
tro, o qual, por sua vez. terá um prazo de cinco 
dias, contado a partir do recebimento da co· 
múnicaçâo, para apresentar uma melhor ofer-

~tã. .~ 

Artigo IX 

Será promovida com particular interesse a 
reâli.Zação de filmes com especial valor artís
tico e financeiro, entre empresas produtoras 
das duas Partes e empresas de outros países 
com os quais-Uma ou outra Parte esteja ligada 
respectivamente por acordos de cc-produção. 

Artigo X 
1. 05 créditos que encabeçam os filmes 

de <:o-produção deverão indicar, em quadro 
separado, tanto às empresas produtoras como 

_o enunciado "Cc-Produção Brasileiro-Vene
zuelana", ·ou "Co-producci6n Venezuelana
Brasilefla", conforme os respectivos apertes 
de cada pais. 

2. -os fllmes seráo apresentados nos Festi· 
vais Internadonais pelos países cc-produtores, 
mencionados em ordem segundo a sua parti. 
dpaçã-o percentual. 

3. Nas peliculas de cc-produção meio a 
meio, será citado em primeiro lugar o país 
da nacionalidade ou ·da residência do díretor. 

4. Os prêmios_, subvenções, incentivos e 
demais benefícios econômi<:os que forem 
concedldos aos fUmes poderão ser repartidos 
entre os co·produtores, de acordo com o esta· 
belecido no contrato de cc-produção. 

5~-- Todo prêmio que não seja efetivo, isto 
é: distinção honorífica ou troféus concedidos 
em terc:eiros países a fllni:'es rea1izados segun· 
do as normas estabelecidas neste Acordo, será 

c-onservado em depósito pelo cc-produtor 
ma.joritátio, ou segundo estabeleça o contrato 
de cc-produção. -

Artigo XI 

As Partes concederão facilidades para a cir
culação e permanência do pessoal art'IStico 
e técnico que partfdpe das películas realizadas 
em <:o-produção, de conformidade com o pre
sente Acordo. Igualmente, serão concedidas 
faci1idades )'81'8 a importação e exportação 
temporária; nos dois países, do rnaterial ne
cessário para a realização das cc-produções, 
segundo as normas vigentes sobre a matéria 
em cada país. 

ll ~ lNTERCÂMBIO 
ArtlgoXH 

1. A importação, exportação e distribuição 
dos filmes dedaractos nacíonais estará subor» 
dinada à legislação vigente em cada país. Cada 
Parte fácUitàrâ, eiri seu próprio território, a difu
são do filme re-conhecido como nacional pela 
outra Parte.-

2. A transferência de divisas relativas ao pa
gamento i:l.e materiais, serviçõs· prestados e 
bilheteriaS, resultantes da venda' e comercia
lização dos filmes, efetuar-se-a segundo as 
normas estabelecidas no _contrato de co-pro
àução_e em conformidade à legislação vigente 
em cada país. 

nt- DlSPOSlÇóES GERAIS 
Artigo XIII 

Nà autoridades competentes das duas Par
tes se comunicarão as ínfoirnações de caráter 
técnico e financeiro relativas_ às co-proch.Jções, 
ao fntercamb[o dos filmes e, em geral, aqueJas 
que se refiram_ às. relações _cínematográfkas 
entre os dois países, 

Artigo XIV 
o ri.âo-cumprfrrieht'o de-uma ou rnals c:Jáu

sulas do contrato celebrado pelas empresas 
cc-produtoras dará. direito à parte afetada ou 
agravada a denunciar judicialmente a outra 
ou outras na jurisdição de su_a escolha. 

Artigo XV 
Será criada uma Comissão Mista que terá 

como atribuição .velar pela execução--do pre
sente Ac:ordo, bem como examinar e resolver 
as.dificuldades de sua .apUcação. -Tal Comis
são será integrada, da parte brasileira, por dois 
representantes indicados pela Coordenadoria 
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de_ Relações Institucionais do Concine, e da 
parte venezuelana, por um representante da 
Direcclón de la Industria Cinematogi"ãfica e 
por um representantre eleito pelas entidades 
cinematográficas. 

Artigo XVI 

Cada Parte notificará à outra do cumpri
mento dos procedimentos exigido pelas legis
lações respectivas para a aprovação do pre
sente Acordo, o qual entrará em vigor a partir 
da data de recebimento da última destas notifi
cações. 

Artigo XVII 
1. o-presente Acordo terá uma duração de 

cinco anos, podendo ser renovado automati
camente por períodos iguais e sucessivos. 

2. O pi'esente Acordo poderá ser denun
ciado por qualquer uma das Partes mediante 
notificação por via diplomática, e a denúncia 
su'rtirá efeito seis meses depois de recebida 
a respectiva notificação. 

3. A qualquer momento, as Partes poderão, 
por via diplomática, propor modificações ao 
presente Acordo. Quando aprovadas pelas 
Partes, tais modificações entrarãO em vigor 
na forma prevista no Artigo XVI. 

Feito em Brasilia, aos 17 dias do mes de 
maio de 1988, em dois originais, nas línguas 
portuguesa e espanhola, sendo ambos os tex
tos igualmente autênticos. 

Pelo Goverrio da República Federativa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. Pelo Governo 
da República da Venezuela: Germán Niiva Cilr
rilio. 

ANEXO"A" 
NORMAS DE PROCEDIMENTO PARA A 

EXECUÇÃO DO ACORDO DE 
CO-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA 
EN1RE O GOVERNO DA REP<íBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL E 
O GOVERNO DA REP<íBUCA 

DA VENEZUELA 

Para aplicação do Acordo de Co-Produção 
Cinematográfica Brasil-Venezuela subscrito 
na data de hoje, se .estabelecem as seguintes 
Normas de Procedimento: 

1. As solicitações de admissão dos bene
ficias da cc-produção cinematográfica bem 
como com o contrato de cc-produção anexo, 
depositar-se-ão simultaneamente, nas respec~ 
tivas administrações, no mínimo sessenta dias 
antes do começo da rodagem da pelfcula. 

2. A documentação- requerida para a ad
missão deve ser a seguinte: 

2.1- Os documentOs que certifiquem a 
propriedade legal, por parte dos cc-produto
res, dos direitos de autor sobre a obra a reali
zar, seja esta uma história original ou uma 
adaptação. 

22 - Um roteiro detalhado com os diálo
gos do filme. 

2.3 - O_ 'contratO de cc-produção (um 
exemplar firmado e rubricado etn três vias, 
que devem ser registradas ante as autoridades 
competentes de ambos países). Tal contrato 
deverá precisar no seu anexo: 

a) o título do filme; 

b) o nome do autor do argumento e do 
adaptador, se se tratar de argumento baseado 
em obra Uterária; 

c)_ o nome do diretor; 
d) os custos totais; 
e) a soma das contribuições- totais de cada 

cc-produtor; 
f) a repartição de bilheterias e de mercados; 
g) a indicação de data-limite para o início 

da rodagem do filme. 
2.4 ......._ O plano de execução financeira e 

o orçamento dos gasto?. 
2.5 - A ficha técnica e artística completa 

e a nacionalidade dos participantes. 
2.6- O plano de trabalho, com a indicação 

dos paises onde serão efetuadas as rodagens 
de cada seqüência. 

3. Enquanto a cc-produção estiver sendo 
real~ada, e até o término da mesma, poderào 
ser introduzidas modificações no contrato de 
co-produção originalmente registrado, indu· 
sive as referentes à variação das participações 
percentuais, a repartição de território e à subs
tituição de um dos co-prddutores. 

3.1 - A substib.iiçào de um cc-produtor 
será admitida somente em casos excepcionals 
e por motivos reconhecidos como válidos pe
las duas a~inistrações. 

3.2 - As modificações eventualmente in
troduzidas no contrato original deverão ser no
tificadas às autoridades de cada país, e por 
estas aprovadas. 

ANEXO "FJ"" 

Tabela de percentuais de Ãportes 

Cargos Mínimo Máximo 

Dire.tor 5 8 
Rotoir:.ista 2 ' _O ir _e_tor ou cheire de Proctucão 2 ' Dlretor de Fotografia 2 ' Diretór de Arte I 3 
0-.efe ou EriQe'nheiro de So111 I 2 
Direi tos de Adaptação o 5 
Co!llpQSitor Musical I 3 
Protagonistas B 12 
Alares secundários 2 5 
Técnicos de r i lmagens (rodagem) lO 15 
Materiais cenográficos 2 5 

-Materiais qe vestuário e de 
maqulagem 2 4 
LOcáJ tzação e transporte 6 12 
Matería_l VIrgem (imagem e som) 8 12 
Montagem J 5 
Gravação musical 2 4 
Reprodução do som Z~ - ~ 5 
Laboratório 
Seguros· 
Custos especiais 

T 
I 
o 

ANEXO "C" 

T<tbela de pontu;ação para o câlculo da 

p(lrticipaçiio artística e técnica nos 

fi llnes de~ rio-pr,oduçilo 

lO 
2 

lO 

Càrgos Pontos 

~~w m 
AssIs tentes de dírecão 4 
~lpt 2 
Roteiro 8 
Diretor de- fotogrdf la 8 
OperadOr de cãmera 4 
FoQUf.sta - 2-. 
O"lefe de Eletricidade z-
Oiefe de MáQUinas 2 
Sonoplasta de campo 4 
Mrcrofonista 2 
MaQ..r i ador 2 
vesw~r lSta 2 
Chefe de produção 6 -
_MUsica 6 
Efeitos especiais 2 
Oiretor artístico 5 
MontadOr 8 
Protagonista 10 
Atares .secundários 6 

Total: 100 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 146• SESSÃO, EM 5 
DEOQT(JBRODE 1989 

!.l-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 
1.2.1 -Oficio do Sr. 1 ~ Secretário 

da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado au

tógrafo do seguinte projeto: 
-Projeto de Lei da Cãffiã:I:á _N 42/89 

(n9 886/88, na Casa de origem), que dispõe 
sobre os feriados de 12 de outubro e de 
2 de novembro. 

1.2.2 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do_ Senado fi'? 317/89, 

de autoria do Senador José lgnádo Fer
reira, que dispõe sobre a prisão preventiva 
nos casos de crimes inafiançáveis e insus
ceptíveis de graça ou anistia, e de estupro, 
latrocínio e homicídio qualificado, e dá ou
tras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 318/89, 
de autoria do Senador José Ignáclo Fer
reira, que acrescenta parágrafo único ao 
artigo 18 da Lei n9 6368, de 21 de outubro 
de 1976. 

-Projeto de Lei do Senado n9 319/69, 
de autoria do Senador José Jgnáclo Fer
reira, que dispõe sobre a aJienação de bens 
imóveis fmanciados pelo Sistema finan
ceiro da Habitação, e dá outras providên
cias. 

-Projeto de lei do Senado n9 320/89, 
de autoria do Senador Nelson Wed~kin, 
que altera a legislação que dispõe sobre 
a cobrança de pedágio nas rodovias fede-
rais. ___ __ _ _ " 

-Projeto de Lei do Senado n9 321/89, 
de autoria do Senador Nelson Wedekin, 
que concede insenção de Imposlto sobre 
Produtos Industrializados na aquisição de 
automóveis de passageiros destinados ao 
uso como táxis, e dá outras providências. 

1.2.3- Oficio 
-Nç 71/8-9, do Presidente da Comtssão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, co
muntcando a aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n9 144/89, que regulamenta 
o disposto no parágrafo único do art. ~43 
da Constituição Feder_al. 

1.2.4 - Comunicação da Presidên
cia 

-Abertura de prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que·o Projeto 
de Lei do Senado n9144/89, seja apreciado 
pelo Plenário._ 

1.2.5 -Requerimento 
- N9 535/89, de autOria- do Sen~dor Al7 

fredo Campos, solicitando licença pelo 

SUMÁRIO 
prazo de 123 dias, a partir de 10 de Outubro 
de1989. ~~~·~ 

1.2.6- Comunicação ~ Presidên-
cia ~ 

- Recebirilento d_a _Me:rlsagem_ n9 
=/89 (n' 609/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, solicita 
autorização para que o Governo do Estado 

_ do Ceará possa emitir, em caráter excep
donal, Letras financeiras destinadas a 
substituir Obrigações do T escuro do Esta
do que serão extintas na forma da Lei n9 
7.7~0. de31 dejaneimde1989. 

1.2. 7-Discursos do ExJ?e~ente 

SEl'IADOR RONIJLDO ARACVÍO- Si
tuação dos agricultores de Rondônia. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA- 1' 
aniversáéio da Constituição do Brasil. 

SENADOR MAUR!GO COJ?Rt:A. como 
Uder- TransCursõ-dp prifnéirci aniver
sário da Constituição brasileira. 

SENA!XJR AUREO DE MELLO- I' 
anoversário da Constituição brasileira. Ho
menagem -póstuma ao Dr. Lutero Vargas. 

1.2.8 - Leitura de projetas 
-Projeto de Lei do Senado n9 

322/89-Complementar, de autoria do Se-
nador Áureo Mello, que institui a Lei Orgã-o 
nica da Advogada Geral da União, e dá 
outras providências. 

-- --'-Projeto de Lei do Senado n9 323/89, 
de autoria do Senador Lavosier Maia, que 
regulamenta o inciso II do art. 202 da Cons
tituição brasileira concedendo aposenta
doria especial ao trabalhador que exerça 
atividades sob condições preJudiciais à 
saúde ou à_integridade física, e dá outras 
providências. 

1.3-0RDEM DO DIA 
__ Proposta de Emenda à Constituição n9 
1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
69 do art. 14, para desincorripabbilização 
do Presidente da República,- dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Votação adíad~ por falta de quo
rum. 

Requerimento n9 514, de 1989, do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso; solicitan
do, nos termos regimentais, tramitação 
conjunta para os Projetas de Lei do Senado 
n'?' 152, 155 e 233, de_1989, de autoria 
dos Senadores Marco Madel, Edison Lo
bão e Felnando Henrique Cardoso, res
pectivamente, que dispõe sobre a partici~ 
pação dos trabalhadores nos lucros oure
sultados das empresas. Votaç.jo adiada 

·por -falta de quoriiiri. 

Projetç de D~c~o Legislativo n9 23, d-e 
-1989 (n9 141/89, ita Cãinara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo sobre 
transportes marftlmos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em Bue
nos Aires, em 15 de agosto de 1985. Dis
cussão encerrada, ficando a votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 25, de 
1989 (n• 158/89, na Cámara dos Deputa-

- dos), que aprova ó texto do acordo de coo
peração científica e-tecnológica entre o 
Govetiib da República Federativa do Brasil 
e o GOverno do Reino da Dinamarca, fir
mado em Brasilia, em 9- de junho de 
1986. Discussão encerrada, ficando a vota
ção adiada por faha de quorum. 

Projeto de Resolução n9 53~ de 1989, -~ 
de au~ria do Senador Fernando Henrique 
CardosO, que--determina a correção dos 
valores em OTN e cruzado, para valores 
em BTN ~ cruzado novo, nas proposições 
que autorizem Estados e Municípios a con~ 
tratar operações de crédito. Discussão en
cerrada,, ficando a votaç,ão adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução. n9 66~ de 1989 
(apresentado pela COmissão de Assuntos 
Econôritlcos como conclusão_ de Seu Pare
cer IT' 230, de 1989), que autoriza o Gover
no da União a contratar operação de cré
-dito externo, no montante equivalente a 
até _US$ 76,000~000~00 (setenta e seis mi
lhões de dólar.es_americanos), com o Delta 
Bank DiSCIJsião encerrada, ficando a vo
tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de __Resolução n9 67, de 1989 
(apresentado.pela Comissão de Assuntos 
EconómicoS como conclusão de seu Pare
cer 11' 231, de 1989h que auloriui a conces
são de garantia da União aos títulos que 
menciona Discussão encerrada, voltando 
à comissão competente em virtude de re
cebímento de emendas. 

Projeto -de Resolução n9 68, de 1989 
(apresentato pela ComissãO ·de- AssUntõs 
Económicos cairia coitclusão de- seu Pare
cer n" 232, de 1989), que autoriza o Gove~ 
no brasileiro a concededinanciamento ao 
Banco-de-La Nãêi6ri-Aigentina, i-to valor 
de até US$ 147,000,000.00 (cento e qua
renta e sete milhões de dólares america-

. iiOs), atraVés de corivênio de pagaffiento 
recíproco. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Comunicação da Presldêit-da ~ ,_ 

-Adiamento da votação, por falta de 
quofU_!11, do R_equerimento (1.9 535/89, li~o 
no Expediente da pi"eserite s_~ssão. 
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1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SEf'/ADOR RONAN TITO - Comentá
rios sobre a Cbnstitiiição do Brasil, a pro
pósito do seu 19 aniversário. 

SENADOR FERNAIYDO HENRIQUE 
CARDOSO- 1" aniverSário da Constitui
ção brasileira. Repúdio a livros de propa
ganda anti-semita e pró-nazista, publicado 
oor editora de Porto Alegre. 

SENADORJARBASPÁSSARINH0-1• 
aniversário da ConstitUiÇãO brasileira. 

SENADOR ALGfziO BEZERRA - I' 
aniversário da Constituição brasileira. Pro-
teção do meio ambiente. AsfaJtamento da 
BR-364. Matéria publicada no jornal A Ga
zeta, sob o titulo "Vereador é preso em 
flagrante com pasta de cocaína". 

SENADOR LAVOSIER M4ú1- Dia Na
clona] do Idoso. 

SENADOR CARLOS DE'CARU- Mo
ção do Conselh_o Nacional do Meio Am
biente, contra a distribuição de motosser
ras no amazonas. Matéria publicada no jor
nal Correio Braziliense sob o título "Heli-

cópteros do lbama fiscalizam motosser
ras". 

1.3.3- Comunicação da Presidên
cia 

-Término do prazo para interposição 
de recurso no sentido de inclusão em Or
dem do Dia doS seguintes projetas apre
ciados conclusivamente Pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania: 

-Projeto de Lei do Senado nç 21/88, 
que inclui -O''C&:ãu em p6" na merenda 
escolar, nas unidades militares e nos pro
gramas sociais da União. À CJmara dos 
Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 127/89, 
-que dispõe sobre a propaganda eleitoral 
gratuita em 1989, e dá outras providências. 
Ao arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n? 146189; 
que suprime dispOsitivo da Lei n~ 6515, 
de 26 de dezembro de 1977 e altera outros 
da mesma lei. À Clrmara dos Deputados, 

t.3A-Deslgnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

IA-ENCERRAMENTO 

2-DISCCIRSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Senador Humberto Lucena, pro
ferido na sessão de 2-10-89. 

3-ATOS DA COMISSÃO DIRE
TORA 

- N<;>S 27 e 28/89. 

4-ATODOPRESIDENTEDOSE
NADO FEDERAL 

~'-- N• 241789 e 242/89. 

5-ATO DO PRIMEIRO SECRE
TÁRIO E PRESIDENTE DO CONSE
LHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

-Instruções para implantação e acom-
panhamento do registro de freqüência dos 
servidores do Cegraf. 

6-ATAS DE COMISSÕES 

7 -MESA DIRETORA 

8-LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

~ -COMPOSIÇÃO DE COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 146\1 Sessão, em 5 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs_ Pompeu de Sousa e Áureo Mello 

As 14 HORAS E 30 MIN<ITOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENAOORES: 

· Aluízio Bezerra -LeopoJdo Peres -Jarbas 
Passarinho -Alexandre Costa - Edíson Lo· 
bão - João Lobo - Chagas Rodrigues -
Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha - Rai· 
mundo Lira-Teotónio VIlela Filhp- Fran
cisco Rollemberg - LoÚrival Baptista - Ger
son Camata- Nelson Carneiro-Ronan TitO 
-Mauro Borges - lrapuan Costa Junior -
Pompeu de Sousa -.Maurício Corrêa -Men
des Canale - Wdson .Martins- Leite Chaves 
-Gomes Carvalho- Dirceu Carneiro-Nel· 
son Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (pqmpeu de Sousa) __ 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 26 Sr-s. Sertàdores. HavendQ n{!me
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noSso_s 
trabalhos. 

O Sr. 1" Secretário procederá _à_leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

Oficio 

DO SR.t• SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
1'1• 42, DE 1989 

(N~ 886/88, na Casa de origem) 

Dispõe sobre os feriados de 12 de outu
bro e de 2 de novembro. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 1 o Os feriados de 12 de outubro e 

de 2 de novembro não terão antecipadas as 
suas Coniemorações. 
- Arl 2~ Està lei e"ntra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em

contrário. 

LEGISI.AÇÃV PERTINENTE 
~LEI N• 7.320, 

DE 11 DE-.IUNHO DE 1985 
DiSpõe sobre antecípação de come

moração de feriados e dá outras provi-
t:lêndas. --

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de-

creta e eu sanciono a segu_inte lei: _ 
Art. 1 ~ Ser3o c_omemorados por anteci

pação, nas segundas-feiras, os feriados que 
caírem nos demais dias da semana, com exce
ção dos que ocoJJ"erem nos sábados e domin
gos e dos dias 1 o de janeiro (Confraternização 
Universal), 7 de setembro (Independência), 25 
de dezembro (Nata1) e Sexta-feira Santa. 

Parágrafo único. ExistindO- inais de um fe
riado na mesma semana, serào eles comemo
rados a partir de segunda-feira subseqüente. 

Art. 2? O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, conta
dos da data de sua publicação. 

Art 3o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 11 de junho de 1985; 164~ da [nde
pendência e 97° da República. -JOSÉ SAR
NEY- Fernando Lyra. 

DECRETO N• 91.604, 
DE 2 DE SETEMBRO DE 1985 
Regulamenta a Lei n'' 7.320, ?te 11 de 

junho de_l985, que-diSpõe -Sobre anted
' pação de com_emoração de feriados, e 

dá o_utras providências. -
O Presidente da RePública, no uso -da atri

buição que lhe. confere o item 111 do art. 81 
da ConstituiçãO, e tendo em vista o art. 2~ 
da Lei no 7.320, de 11 de junho de 1985, 
deCreta: 

Art. 1 ~ Será comemorado por ·anfecipa
çã--o,--nas segundas-feiras, o (eria_do qiJe cair 
nos dias da semana, com eXceção dos que 
ocorrerem nos sábados e domingos e_os dos 
dias }9 de janeiro (Çqnfr~J~mização _Universal), 
7 de setembro_ (Independência); 25 de dezem
bro- (Natal) e Sexta-feíia Sãnta. 
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Art. 2' Não será antecipada a comemo
ração do feriado que coincidir com o dia em 
que se realizarem eleições, nos termos dos 
arts. Jo e 29 da Lei n9 1266, de 8 de dezembro 
de 1950. 

Art. 3~ Existindo mãis ae-Um--feriado na 
mesma semana, serão eles comemorados a 
partir da segunda-feira da semaml subseqüen
te. 

Parágrafo único. Se na referida semana 
subseqüente houver-outro feriadO sujeito a an
tecipação, será ele comemorado na segun
da-feira, passando os da semana antérior a 
serem comemorados a partir de terça-feira. 

Art 4< Salvo disposições em contrário, os 
prazos em geral, que se vencerem dos dias 
de comemoração antecipada de feriados civis 
e religiosos, ficam prorrogados para o primei
ro dia útil subseqüente. 

Art. 5o Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em 
contrário. -

Brasüia, 2 de setembro de 1985; 164Q da 
Independência e 97° da República. -JOSE! 
SARNEY- Eras Antonio de Almeida. -

(À Comissão· de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-0 Expediente lido vai à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguinte-s 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
I'!• 317, DE 1989 

Dispõe Sobre a prisão preventiva nos 
casos de crimes inafiançáveís e-insuscep
tíveis de graça ou anistia, e de estupro, 
latrocínio e homidd!o qualificado, e dá 
outras providências. 

O CongieSso NaciOnal de_creta: 
Art. 1? Acrescentem-se ao art. 313 do Có

digo de Processo Penal os parágrafos seguin
te~ 

"§ 19 Nos casos de crimes lnafian
çáveis e insusceptíveis de graça ou anis
tia, nos dos definidos no capitulo I do 
Titulo XI do Código Penal (Decreto-Lei 
n9 2.848, de 7-12-1940), e nos-de estupro, 
de latrocínio e de homiCídio qualificado, 
a prisão preventiva será requerida pela 
autoridade policial logo que identificado 
o autor do delito. 

§ 29 O Ministério Público requererá 
a prJsão preventiva, nos casos mencio
nados no parágrafo anterior, tão logo re
ceba os autos do inquérito, antes, em 
qualquer fase do inquérito, se a autori
dade policial a não houver requerido. 

§ 39 Todo juiz criminal será compe
tente para, de ofício, decretar a prisão pre
ventiva. nos casos do parágrafo 19 e na 
hipótese do parágrafo 29." 

Art 29 Esta lei entrará em vigor 45 (qua
renta e cinco) dias após a data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário: 

-JuStificação 

A delinqÜéncia, rlo Brasil, tomou-se -calami
tosa. Por isso, reclama, exige providências pu
nitivas, repressivas-, além, é claro, das medi
das preventivas consis~entes na formulação 
e execução de uma política de desenvolvimen
to sódo-econômico, com educação,· cultura, 
segurança e bem-estar para toda a c_oletivi
dade nacional. 

Aumentar o rigor das leis não é a solução 
do problema da delinqüência - mas é parte 
da s_olução. 

A decretação da prisão preventiva dos acu
sados da comissão de crfmes hediondos é 
o que propomos neste projeto de lei. Identifi
cado o autor do crime, deve ser ele, de ime
diato, segregado do convívio da sociedade, 
até sentença final. 

Pensamos que, tornada mais rigorosa a pri
são preventiva, aumentará, eiTl Qrãnde parte, 
a segurança da sociedade e diminuirá, tam
bém, em grande parte, a delinqüência, até pela 
diminuição da reincidência e do estímulo à 
reincidência. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1989. 
-Senador José Jgnácfo Ferreira. 

LEGISLAÇÃOÇ!TADA 
, DECRETO-LEI N• 2.848 

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

O Presidente da República, usando da atri
buição qu_e lhe confere o art. 180, da Consti
tuição, decreta a seguinte lei: 

CÓDIGO PENAL 

A;t: ... 3i 3. -..\prop;;;:;; de di;~;i·r-o ~~ 
qualquer utilidade que, no e-xercício. do cargo, 
recebeu por erro-de outrem: 

Pena: redusão, de um a quatro anos, e mul
ta, de um a dez cruzeiros. 

........ ·-----·-~ ..... _, _._ .... .......__ _____ _ 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e OdadankJ - dec!~o termintJtiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 318, DE 1989. 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 
18 da Lei n? 6.368, de 21 ele outubro 
de 1976. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1 o O artigo 18 da Lei n9 6.368, de 

21 de outubro de 1976, p.assa a vigorar acres
cido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 18. ...-.. --.. ---·-""" 

Parágrafo único. Em qUalquer hipó
tese, as _penas para os crimes previstos 
neSta· lei serão aumeritados da metade 
a dois terços quando os atas forem prati
cados em associação e visarem a obten
ção de lucro." 

Art. 2o ESta lei entra em Vigor na data de 
s.ua publicação. -

Art 3o São revogadas as disposições erri 
contrário. 

Justificação 

Assume o narcotráfico_ proporções cada vez 
mais alarmantes em todas as partes do mun
do, sendo dever das autoridades empreender 
crescentes esforços no sentido de combater 
este tipo de delito capaz de colocar em risco 
a própria estabilidade dos países. 

Julgamos necessário que os crimes rela cio· 
nados com o comércio de substãricias tóxicas 
recebam tratamento mais severo. Só assim 
estarão os órgãos e~carregados de proceder 
à repressao penca! habilitados a excluir do con
vívio social aqueles que se valem de expe
dientes hediondos para auferir lucro a qual
quer custo. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1989; 
- Senador' José Jgnácio Feireira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI Ne 6.368 -

DE 21 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobe medidas de prevenção e 
repress~o ao tráfico ilícito e uso Indevido_ 
de substâncias entorpecentes oU qUe de
terminem dependência tisica ou psíquica, 
e dá owas providências. 

.-....................... """"~ .. ;;:; ..... -_, __ .. ____ -:, _______ _ 
LEI fie 7.560 

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986 

Cda o Fundo de Prevenção, Recupe
ração e de Combate às Drogas de Abuso, 
dispõe sobre os bens apreendidos e ad
qukídos com produtos de tráfico ilícito 
de drogas ou a_tividades correlatas, e dá 
outras providências. -

Arl g~ Revogam-se as -di.sp-OslçõeS em 
contrárJo, especialmente o § 29 dO -art. 34 da 
Lei ~o ~.36a de?] .de p_u~ubfo de _197K 

(À ÇQmissão _de Co'nstituição,_ Jusüça 
e Gdadan!a - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 319, DE 1989 

Dispõe sobre a alienação de bens imó
veis financiados pe/9 Sistema FinBnceiro 

_de Habitação, e dá outras pro'Vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Al:t 19 O mutuário do Sistema FinanceirO 

de Habitação (SFH) poderá transferir a tercei
ros o seu contrato de flnanciamento_,_sem que 
se alterem, para o novo adquirente, as condi
ções -do contrato transferido. 

Arl 29 A cobrança de crédito hipote<:ário, 
efetuada pelo Sist~ina Financeiro de Habita
ção, se fará de acordO coin o Código de Pro
cesso OviJ. 

Art. 3o Esta lei entra em vigor na da~ de 
sua publicação. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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Justificação 

Visa este projeto a restabeJec~r o direito de 
transferir o mutuário dO Sistema Financeiro 
de Habitação o seu contrato de finandamerito 
sem que se alterem, em virtude da transfe
rência, as condições contratuais originais. Co- _ 
mo se sabe, atualmente, ao transferir o con
trato de financiamento do SFH para terCeiro 
alteram-se as condições do contrato de .modo 
gravoso, que onera o terceiro adquirente, e 
torna-lhe desinteressante o negódo. Com is
so, prejudicam-se todas ~ partes: o mutuário 
origírial, que se vê impedido de transferir um 
contrato que não mais lhe ínteressa; o terceiro 
que tenciona assumir o múfuo, pors as r:.ovas 
condições lhe tornam inaçessível a aquisição; 
e o agente do Sist.ema __ ftnanceJro de_Habita
ção que se vê impedido de solucionar 1.,1m 

problema que pode ser de inadimplência da 
parte do primeiro mutuário. 

Este projeto objetiva resolver esse proble
ma, que ê grave. Esperamos, assim, seja devi
damente apoiado. 

Sala das SesSõe:s, s--de OUtiJbro de 1989~ 
- Sehador José !gnáclo Ferreira. -

(À ComiSsáo_de As_s1,.mtos Ecõnômicos 
- competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 320, DE 1989 

Altera a legislação que dispõe sobre 
a cobrança de pedágio nas rodovias fede
rais. 

O C.ongressb_Naciorial decreta: 
Art 1" Fica acrescentado ao artigo Jç da 

Lei n" 7.812, de 22 de dezembro de 1988, 
o seguinte § 1 ~ renumerando-se o parágrafo 
único, que passa a vigorar como parágrafo 
segundo: 

"1,; Do montante arrecadado com o pe
dágio na forma deste artigo, 80% . serãO 
aplicados no Estado em que ocorreu a 
arrecadação, e 20%_ serão distribuídos 
entre os demais Estados, respeitado o 
disposto no artigo 6• desta lei." 

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

Art. 3" Revogam-se as disposiçã-o em 
contrário. 

Justificação 

A Lei n" 7.712, de 1988, dispõe sObre a 
cobrança de pedágio nas rodovias federais e 
dá outras providências. - -

Dentre_ as outras providências referidas nã 
lei, o art. 6~ estabelece a destinação do valai 
arrecadado, que só poderá ser aplicado no 
custeio __ de_ despesas com a execução de servi
ço de conservação das ro_dovías_ federais, bem 
como a adequadação dessas rodovias às ne
cessidades de s_egurança do trânsito, vedada 
em qualquer hipótese a aplicação dos recur
sos provenientes do_ pedágio em despesas 
com pessoal. 

O § 1 ~ do art. 6" disçrimina a aplicação dos 
recursos que, até o montante disponível, no 

exercício de 1989, _atenderá aos_ seguintes pro
gramas: 

----:-ConserVação .:..~~---~~·-·~-..... 22% 
-Restauração/melhoramento,......... 50% 

·- ....::..._ -Adequadação de capacidade...... 20% 
-o-petãÇáO do Sistema......................... 8% 
Todavia, apesar da vínculação aoS progra

mas citados acim~, de todo oportuno, inclu
sive quanto aos seus percentuais, a lei não 
trata dos montantes que, para atender aqueles 
programas, seriam aplicados em cada Unida-
de da Federação.- _ 

Essa omissão da lei te:rn provocado rec:la
mações dos Estados que se sentiram prejudi
cados na distribuição de recursos feita com 
base na discriminação COnstante do § }9 do 
artigO 6", -refrõtifãdo. 

Desse tnodo, a adoção de um princípio nor~ 
matfvo Que, atendendo ao disposto na discri
mina-ção, estabeleça um percentual fixo do 
montante arrecadado para aplicação no pró
prio Estado arrecadador, eliminará eventuais 
privilégios que possam beneficiar esta ou 

- aquela Unidade da Federação. 
Sala das Sessões, 5 de ouW_bro de 1 Q89. 

~'Senador Nelson Wedefçin. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos_ 
- decisão termlhatlva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 321, DE 1989 

Concede isenção de imposto Sobre 
ProdutoS lnd_ustdalfzados na aquisição de 
automóveis de passageiros destinados ao 
uso como táxiS, e-dâ outras providências. 

O CongreSSo Naciotiial decreta: 
Art. 1" Fitam isentos do Imposto Sobre 

Produtos fndustrialii:ados- !PI, oS automóveis 
de passageir~s qua'fldÜ adquiridOs com a fina
lidade de serem utilizados como táxis, por: 

l-motoristas profissionais que, na data de 
publicação desta lei, exerçam, comprovada
mente, a atividade de condutor autónomo de 

_ paSsagei(OS, desde que nã.o tenha adquiridos 
veículos com o beneficio fiscal concedido atra
vés das Leis de nç 7.416, de 10 de deZembro 
de 1985,_7.500, de 25 de junho de 1986, e 
7.613 de 13 de julho de 1987; 

II- cooperativas d_e trabalho que, na data 
da publicação desta lei, sejam perrnisslonárias 
ou concessionárias de transporte público de 
passageiros, na categoria aluguel (táxi), desde 
que não tenham adquirido veículos com o 
beneficio fiscal conCedido atráveis das lei dis
crfminadas no ii1ciso anterior. 

ParáQ-rafo único. O Imposto incldirá nor
malmente S()bre quaisquer acessórios opcioa
nis que não sejam equipamentos originais do 
veículo adquirido. 

Art. 2~ O beneficio previsto nesta lei so
mente poderá ser utilizado uma úniCa vez, da 
seguinte forma: 

1-para os condutores autônomos de pas
sageiros na aquisição de 1 (um) autómovel 
de passageiros, observados os termos do inci
so I do artigo [ desta lei; 
li- para as cooperativas de trabalho per-

missionárfas ou concessionárias de transporte 

público de passageiros na categoria de alugeul 
(táxi), na aquisição de tantos quantos forem 
os veículos de sua propriedade, destinados 
aQ uso na ~vidade especificada nesta lei, li· 
cenciados em nome delas, na data da sua 
publicação, ainda que adquiridos separada
mente, em ocasião diverSas, observados os 
terrn.os no inciso II do artigo l ~ -desta lei. 

Parágrafo único. O direito à isenção tam
bém será estabelecido no caso de_ sinistro, 
não acobertado por seguro, em que ocorra 
a destruição total do veiculo,~_devidamenfe 
comprovada. 

Art. 39 A comprovação do efetivo exerci
ciO da atividade de Condutor autónomo de 
passageiros e da qualidade de permtssionãrias 
ou concessionárias das cooperativas de traba
lho, bem como a ryão utilização do bénefido 
fiscal concedido através das leis discriminadas 
no inciso I do art ]9 desta lei, far-se..:ã: 

I.:..... mediante certidão expedida pela Secre-
- taria da Receita federal que ateste que os be

neficiários não se utilizaram da isenção conce
dida através das leis discriminadas no inciso 
( do art. 19 desta lei; 
li- por declaração passada pela entidade 

sindical representativ~ da categoria proflSS!o
naJ doS condutõres ã.ut6nomos de passagei
ros, que ateste o efetivo exerddO das ativida
des previstas nos incisos I e II do art. 1" desta 
lei. 

Art. 49 A aqu]Sição de automóveis desti
nados aos fins previstos nesta lei será feita 
mediante a apresentação, às empresas reven
dedoras de veículos, da certidão e da deçla
ração discriminadas nos indsos- I e I1 do artigo 
anterior. 

Parágrafo úníco.-· As reVenáeç!Ôras de_vel
C:Wos, remeterão às unidades da Secretaria 
da Receita Federa] que asjurisdicionarem, até 
o último dia útil de cada mês, relação nominal 
dos adquirentes dos veículos vendidos com 
a isenção de que trata e~ta lei,-~ qual deverão 
ser juntadas: 

1-cópias das notas fiscais respectivas;-
11"- cópias dos documentOs previstos no 

.art 39 desta lei. 
·- Art. 5'1 A alienação do veículo adquirido 

com a isenção, antes de serem completados 
4 (quatro) anos de sua aquisição, a pessoas 
que não satisfaçam as condições e os requi
sitos estabelecidos nesta lei, implicará no pa
gamento, pelo alienante, do tributo dispen
sado, monetariamente corrigido, bem corilo 
dos juros de mora devidos, ficando adquiren
tes_ e alienanteª solidariamente responsáveis 
pelo débito tnbutário. 

Parágrafo único. Cabe à Secretaria da Re
ceita Federal autorizar a alienação prevista 
neste artigo, mediante prova de quitação do 
tributo dispensado, na _forma deste artigo. 

Art 69 As aquisições ou as alienações dos 
veicules destinados aos fins previstos no art 
19 desta lei, feitas sem a observância dos requi
sitos e 'das condições nela estabeleçidos, acar
retarão, sem prejuízo-das sanções penais apli
cáveis, a exigência, ai quem der causa à quebra 
da isenção, do valor do tributo dispensado, 
monetariamente corrigido, acrescido das de-
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mals cominações e acréscimos legais eStabe
lecidos na legislação do Imposto sobre Produ
tos. Industrializados. 

§ 1 ~ Nos casos de fraude, conluio ou si
mulação, as_ multas previstas na legislação tri
butária serão agravadas em 50% ( cinqüenta 
por cento). 

§ 2~ O previsto neste artigo não será exigi~ 
do no caso de sintstro em que ocorrer a des
truição total do veículo, devidamente compro
vada, desde que não acobertelda por seguro 
de qualquer espécie. 

Art. 7'~ Cabe à Secretaria da Receita Fede
ral a verificação da regularidade da aquisiçào 
e a alienação dos veículos destinados aos fins 
previstos nesta lei, bem como efetuar o lança
mento do crédito tributário devido, nos casos 
de sua inobservância. 

Art. ao A Caixa Económica Federal ceie
brará convênio com o Sindicato Nacional dos 
TaxistãS com a finalidade de financiar os veku
los adquiridos com fundamento nesta lei. 

Parágrafo único. O prazo de financiamen
to dos veículos será no mínimo de 12 (doze) 
meses._ 

Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 1 O. Revogam-se as dlspo~s;Çes em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei é apresentado nÇ>S 
termos dosarts. 48 e 61 da Constituição Fede
ral e visa, principalmente, restabelecer o bene
ficio fiscal concedido iransJtoriamente através 
das Leis n9s 7.416, de 10 de dezembro de 
1985,7.500, de 25 de junho de 1986 e 7.613, 
de 13 de julho de 1987, qual seja, isentar os 
veículos destinados ao uso como táxis da tri
butação pelo únposto__sobre Produtos Indus
trializados. 

Tal benefício fiscal propiciará: 
a) tomar viável a renovação das frotas de 

táxis na maioria dos municípios brasileiros, 
com sensíveis beneficias para a população; 

b) permitir a inúmeras pessoas de reduzida 
capacidade econômica, que prestam o serviço 
de utilidade pública de condutor autónomo 
de passageiros, adquirir seu instrumento de 
trabalho, qual seja, o veículo a ser utilizado 
como táxi; 

c) incrementar a produção automobilística 
do país. 

São estas as principais razôes que me levam 
a apresentar o presente projeto de lei, para 
o qual espero contar com o apoio dos demais 
membros do Congresso .NacionaJ. 

Sala das Sessões, 5_ de outubro de 1989. 
-Senador Nelson Wedekin. 

(Ã Comissão de Assuntos Econômicos 
-decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às comissões competentes. (Pausa) 

Sobre _a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 
19 Secretárlo. 

t lido o seguinte 

COMISSÃO DE CONSTIT(J(ÇÂO. 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Of. n• 71189-CCJ 
Brasília, 4 de outubro de 1989 

Senhor Presiderlte, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex

que esta Comtssão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado n~ 144, de 1989, que "regulamenta 
o dispo-sto no parágrafo único do art. 243 da 
ConstitUição Federal", por unanimidade, na 
reunião do dia 21 de setembro de 1989. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--:- Com referência ao expediente que acaba 
de ser lido, a presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, § Y a 6~ do Regi
mento Interno, depois de publicada ii decisão 
da Comissão nO Di.ánO do Congresso Nacio
nal, abrir-se-á o prazo de 72 horas para inter
posição de recurso, por um décimo da com
posição _da Casa, para que o Proje_t~ de Lei 
do Senado n~ 144, de 1989, seja apreciado 
pelo Plenário. Esgotado esse prazo sem a in
terposição de recurso, o projeto será remetido 
à Câmara dos Deputados. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 o Secretárto. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 535, DE 1989 

Nos termos do art. 56, _indso II, da Consti
tuição Federal, e do art. 43, inciso 1(, do Regi
mento fritemo do Senado Federal, requeiro 
licença para tratar de interesses particulares, 
pelo prazo de 123 (cento e vinte e três) dias, 
a contar a partir de 10 de outubro de 1989. 

Bras.ilia~ ~.de outubro de 1989. -Senador 
Alfredo Çtimpos, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento-lido será votado após a 
Ordem do Dia, !lãs terrnõs do § 3o do art. 
40 do Regimento Interno. (Pausa.) 

A presiâ:ência--recebeu a Mensagem n"' 220, 
de 1989 (n"' 609/89, na origem), de 5 do cor
rente, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica, nos termos do art. 52, inciso IX. da ConS
tituição, solicita autorização para que o Gover
no do Estado do Ceará possa emitfr, em cará
ter excepdonal, letras financeiras destinadas 
a substituir obrigações do tesouro· do estado 
que serão extintas na forma da .Lei: n? 7:~301 
de 31 de janeiro de 1989. 

A matéria será encaminhada à Comissão 
de Assuntos Econômicos, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradÕres inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ro· 
naldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senado
reS, _venho, hoje, à .. tribuna _do Senado para, 
mais uma vez, tentar sensibilizar as autorida-

des responsáveis pela política agrícola nb Bra
sil. 

Muito se tem falado a respeito das supersa~ 
fras, que o Brasil tem tido supersafras de 
grãos, que o Brasil está caminhando para ser 
auto-suficiente em milho, arroz, feijão, soja etc. 
Mas entre o que vem sendo divulgado peJos 
órgãos oficiais e pelos Ministérios responsá
veis pela pol.ítica agricola, e a realidade, há 
uma distâOcia eTtOrme. . 

Temos visto, Sr. Presídente e Srs. Senado
res, que O Ministél-io da AgiicUiiura não tem 
política nenhuma para esse setor. A cada dia 
que passa, o produtor rural, o homem respon
sável pela produção de grãos neste País empo
brece mais, e, em determinadas regiões do 
Brasil, esse homem, que já é pobre, começa 
a descambar para a miséria. 

Temos-visto, ouvfdo, e até servido de teste
munha de que o pequeno agricultor está, nes
te País, vivendo de teimoso. Se ocorre, verda
deiramente, uma supersafra, não temos onde 
armazenar o que foi colhido. Não temos uma 
pOlítica de preço mfmino. Não temos recursos 
para a compra dessa produção; e eu posso 
entender como é que uma Nação- por Seus 
órgãos responsáveis por essa política agrícola 
- pode-vangloriar-se de tal situação. Esta si
tuação perdura do OiapoqUe ao Arroio Chuf. 
E. com mais gravidade, na Região Amazônica, 
e hoje falo, com especialidade do meu Estado, 
o Estado de Rondônia. 

Tenho re_cebidÓ inúmeros telex de sindica~ 
tos rurais, de produtores rurais, afirmando de 
que não é mais possível continuar como está.. 

O agricultor do meu Estado, que já não 
pode competir com os dos Estados que têm 
uma agricultura mais adiantada, pratica quase 
que wna agricultura de subsistência, porque 
ele - com os preços proibitivas do adubo, 
do fertilizante e__das máquinas agrícolas - só 
tem urna alternativa, a de continuar plantando 
na base da enxada. 

Dai não existir a competitividade com os 
grandes centros, Sr. ·Presidente, Srs. Senado
res. Mesmo assim, esse agricultor, ao colher 
a sua 'produção, tem como objetivo maior tirar 
dela o seu sustento __ e o pagamento dos seus 
empréstimoS toniados às casas bancárias. 

O agricultor cntregQ o seu produtor aos ór
gãos do Governo, p_aga~do armazenamento, 
muitos deles pagando juros ao próprio Banco 
do Brasil, esperando receber o pagamento da 
produção depositada na CFP, e, após 30 ctias, 
o que recebe, Sr. Presidente, como está acon
tecendo no Estado de Rondônia, é um simples 
aviso: O Banco do Brasil não recebeu recursos 
do Ministéri_9 da Fazenda para comprar a safra. 
Da(, entra em desespero. Corre esse produtor, 
que já está ficando miserável, a entregar, por 
um preço vil, por um preço· irrisório, a sua 
mercadoria, a sua safra, para saldar os seus 
compromissos, acarretando, com isso, uma 
situação, hoje, insustentável. 

- No entanto, Sr. Presidente, quando se pro· 
cura wna explicação junto aos órgãos gover
namentais responsáveis, começa o jogo do 
empurra-empurrar.A Seplan diz que éoMinis
têrio da Fazenda que não repassa o dinheiro. 
O Ministério da Fazenda diz que a Seplan não 
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mandou o plano agrícola, e a CFP diz que 
está esperando uma solução desses dois Mi
nistérios. Eu perguntO: e ·a povo? Q âgricultor· 
fica lá, no seu sítio, esperando a decisáo dos 
burocratas desta Repúblfca, que os homens 
que fazem o planejamento da política agrícola 
desta Naç:ão, muito bem instalados em gabi
netes com ar refrigerado e nunca se deslo
caram até o campo para ver o sofrimento da
quele que labuta no dia-a-dia, e que tem de
pois da safra colhida, a esperança de receber 
seu ganho no dia, através da CFP, através dos 
órgãos responsáveis pela compra do seu pro
duto. 

Sr. Presidente, Sr. Senadores, vejo que a 
cada hora, a cada dia, a cada safra, o que 
se estabelece, na zona rural deste País, é o 
desespero, é o desengano dos nossos produ
tores rurais. 

Homens sem recursos próprios caminham 
para tomar empréstimos a juros exorbitantes. 
Pouca esperança têm de uma solução. E o 
que estamos vendo, dia após dia, são malares 
gastos do Governo, para se colocar nos jor
nais, na imprensa falada, escrita, televisada, 
para mostrar a supersafra que o País está co
lhendo. 

Repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
nosso-entendimento é preciso mais seriedade 
nesta política _agric!)Ja, é preciso que os ho
mens que_ estão à frenTe desses Mintstérlos 
pro'CUI'em ser mais sérios, párque o povo bra
sileiro já está ficando saturado, já não agOenta 
mais tanta falácia. 

Sr. Presidente, tenho em mãos um telex. 
enviado pelo Deputado Estadual Pedro Kem
per, de Rondônia. Acossado pelos agriculto
res, S. Ex" solicita providências para a solução 
desse angustiante problema. Diz S. Ex' qUe 
já fez contato, já telefonou para todos os ór
gãos do Governo Federal Pedindo providên
cias e não houve nenhuma palavra de retomo 
a respeito desta situação. 

Diz o ilustre Deputado, em seu telex: 
10042114 
6!250ISEFE SR 
Assembléia Legislativa do Estado de 

Rondônia 
Do: Deputado Pedro Kemper 
Para: Senador Ronaldo Aragão 
Devido pressões que venho- sofrendo 

dos_ produtores do Estado de Rondônia, 
principa1mente daqueles que habitam as 
regiões de Cacoal e Pimenta Bueno. Soli
cito de V. Ex" a fineza de intervir junto 
aos ministros das áreas responsáveis pe
las verbas que são destinados ao Banco 
do Brasil para que a CFP venha adquirir 
a produção daqueles agricultores sofri
dos_que tanto fazem pelo desenvolvimen
to do nosso estado e país. 

Urgentemente, peço veementemente à 
V. Ex~ que adonem tais autoridades res
ponsáveis pela remessa dessas verbas 
que se destinam ao Estado de Rondônia, 
isto, para que a nossa produç,ão não seja 
entregue aos atravessadores de mercado. 
Se esta solução não for imediata, estare
mos contribuindo para um total desesti
mulo (caos) em nossa produção agricola. 

Coriforine iilfõrmações recebidas em 
meu gabinete, a CFP, diz que não existe 
verba Para cumprir -com as mercadorias 
que já se encontram armazenadas na Ci
brazém, e, a gerência do Banco ·do Brasil 
de Pimenta Bueno está autorizando aos 
agricultores a retirarem suas mercadorias 
e para que façam livre comercialização 
dos produtos com atravessadores, ale
gando não existir previsão de verba para 
aquisição de compra de safra. Registro 
neste, meu repúdio _a situação vergonha· 
sa -por que passam nossos· agricultores. 

Atenciosamente, Deputado Pedro 
Kemper. 

Sr. Presidente, este é um telex de apelo, 
de des_espero, feito pelo Deputado Pedro Kem
per, como porta-voz dos agricultores do Esta-
do de Rondônia. - -

Ora, Sr. Presidente, o que vemos neste gran
de país que é o Brasil, onde a única preocu
pação que o Governo tem é de fazer o achata
mento salarial, a única preocupação que o 
GovernO, tem é não ter política nenhuma para 
setor nenhum, está aqui o exemplo, quando 
fu_ndonárlos do Banco do Brasil recebem não 
aumento de sa1ário, mas a reposição das per
das salariais, nós vimos a urgência do Governo 
em querer tornar sem efeito uma decisão do 
Tribunal Superior do Trabalho. É a única preo

êupãção que· tem este Governo, é dizer que 
as reposições salariais, e não o aumento _sala
rial, são responsáveis pela inflação, pelo déficit 
público~ -

Fica aqui, Sr. -PreSidenfe, mais uma vez, a 
manifestação, a i"ndignação, chamando a 
atehção das autoridades responsáveis por es
se setor vital que é a agricultura. É preciso, 
re-pito, fazer uma política agrícola para este 
Pajs, fazer Uina política agfária, acabar com 
essa propaganda no rádio e na televisão dizen~ 
dQ..que este é o País da supersafra, uma super~ 
safi'.:i que -se pera:e no campo, por<(Ue a NaÇão 
não pode comprar. É o desestimulo à produ~ 
ção e não vemos nenhuma preocupação. 

Não sei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se 
essa despreocupação é uma conseqüência de 
fim de Governo. Mas o Governo; quando· é 
responsável, tanto po~e sê~lo no início como 
no frrri.. o- qUe pre<:iSamoS, Sr. Presidente, é_ 
de s_erledade na Administração Pública, é de 
um Governo s_ério, é de um Governo que se 
sensibilize c_om a situação do pequeno agri# 
cultor brasileiro. 

Concluo, Sr. Presidente, deiXando aqui o 
ro_e_u__apelo para que o Governo agilize a com# 
pra da safra que se está perdendo no interior 
deste PaíS. 

Era o_qUetinhã a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Rona/do 
Aragão, o Sr. Pompeu de_Sousa, 3 9 Secie
tárfo, deixa a cadeko da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Aureo Mel/o, Suplente 
de Secretário. · · 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Ba
celar. (Pausa) 

S. Ex'!- não está pres~nte. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 

Haddad. (Pausa) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluizio 

Bezerra. (Pausa) 
S. Ex'!- não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pom

peu de Sousa. 

--O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. PronunCia o seguinte discurso.) --Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, eLC rlãOPOOefia" deixar 
de vir a este plenário, hoje, para c_elebrar a 
grande data que, neste dia, se comemora:· o 
5 de outubro, a data em que, neste ano, nós 
festejamos o primeiro aniversário da ConstiM 
tuição que nós próprios elaboramos em no
me, por mandato, do povo brasileiro, por dele
gação do povo brasileiro, como mandatários 
do povo brasileiro, pretendendo ter, como 
mandante, o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, este é um acontecimento 
que transcede ao ramerrão do dia-a-dia e que 
seria um acontecimento para que, hoje, todos 
nós estivéssemos, aqui, unidos, reunidos nu
ma sessão especial para comemorá-lo. Entre-
tanto, compreende-se perfeitamente que tal 
não aconteça, porque, como sabemos, nós, 
Senadores, representamos as Unidades Fede
rativas que nos elegeram. Cada um de nós, 
cada um dos 'três que compomos a represen
tação de cada Unidade da Federação, repre
senta essa Unidade. E muito apropriadamen
te, vários Estados, tendo acabado de elaborar 
as suas respectiVas Constituições Estaduais, 
estão, hoje, justamente, em Celebração a data 
da promulgação da COnstituição da República 
Federativa do Brasil, promulgando as suas 
respectivas Cartas Cónstitui:::iortais. Daí,- Sr: 
Presidente, Srs. SenadOres, a verdadeira diásM 
para de Senadores e, creio tam.bém, de Depu
tados, que se verifica no dia de hoje, porque 
foram às suas respectivas Unidades que repre
sentam no Legislativo - aliás, fizeram muito 
bem em ir, porque dessas Unidades é que 
eles receberam representação -, comemo
rar, festejar e congratular-se com ·os Depu
tados .Estaduais que acabaram de cumprir a 
sua tarefa institudonalizante, a sua tarefa cons
tituinte. É, este, um acontecimento que todos 
nós estamos na obrigação de culturar através 
dos tempos. Na verdade, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, temos muitos motivos de satisfa
ção, e até mais do que satisfação, de orgulho 
mesmo, porque elaboramos a melhor Consti
tuição de todas as que o Brasil teve até hoje. 
Não é a Constituição ideal, nem poderia ser 
a Constituição ideal de cada um de nós indivi
dualmente; mas é a média geral das Consti· 
tuiçôes ideais de cada um de nós negodados 
para o consenso da nossa própria comuniM 
dade de representantes do povo,-de represen
tantes das Unidades Federativas. É a Consti
tuição possível; é a melhor Constituição posM 
sívei! 

E, neste ponto, devo assinalar o papel fun
damental que desempenhou nesse episódio 
a figura do nossos colega, o Deputado Ulysses 
Guimarães, que presidiu a Assembléia Nacio-

\'0 
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na! Constituinte e que denominou esta Consti
tuição de "a Constituição coragem", "a Consti
tuição cidadã"! São, realmente, dois adjetivos 
que representam o teor e a batalha da recon
quista dos direitos democráticos e institucio
nais do povo brasileiro. 

Vamos, realmente, reconhecer e proclamar 
o trabalho altamente qua~ficado, sobretudo, 
altamente absorvente que o companheiro 
nosso, Ulysses Guimarães, desempenhou 
nesse espis6dio, que teve também, como _ele
mento decisivo na elab_oração da Constitufção, 
o nosso companheiro de Senado, meu com
panheiro de Partido-juntos fundamos o Par
tido da Social Democracia Brasileira -Sena
dor Mário Covas, que,- coi-no Líder' da Maioria, 
desenvolveu todo o trabalho de articulação, 
todo o trabalho de tomá-la possível, quebrar, 
polir as arestas, compor, na diversidade das 
559 personalidade participantes da Assem
bléia Nacional Constituinte, a sinfonia consti- . 
tucional, nascida de tantas vozes, tão diferen
ciadas, de origens tão diversas, de _ideologias 
tão distantes, às vezes, atê conflitantes._ E aí 
é que está o grande segredo da democracia, 
que é conviver com o próprio conflito de 
idéias, com o próprio conflito de ideologias 
e com o próprio conflito de doutrinas. Mário 
Covas, como Líder da Maioria, foi o articUlador 
dos consens_os que tornaram possível a vota
ção do texto constitucional no tempo em que 
conseguimos afinal votar - e foi _dito longo, 
mas, na verdade, foi curto ...;..i tantas eram 
as diversidades a compor, tantos eram os con
Ditos nascidos ao longo dos 29 anos em (Jue 
havia, realmente, a disputa e, portanto, o exer
cfcio do poder democrático legftimo neste 
País; sobretudo os 21 anos em que este exer
cido se fez atraves de um regime autoritário 
e obscurantista, ditaria! mesmo. Essa compo
sição que Mário Covas, com absoluta fideli
dade aos seus prinCípios mas com habilidade 
exemplar, conseguiu realizar, constitui um 
prodígio de articulação. Esse débito nós lhe 
devemos, .assim como devemos, e não pode
mos deixar de assinalar, ao trabalho da Comls
são de Coordenação, especialmente do Rela
tor-Geral, o nosso prezado Colega Bernardo 
Cabral, que compôs a unidade_do teor defini· 
tivo da Constituição. ' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fato de re
presentar o Distrito Federal faz com que hoje 
sejamos nós, eu e _o nobre Senador Maurício 
Corrêa, dois dos pouco-s qUe podemos estar 
presentes a esta sessão. Este representante 
do Distrito Federal tem um grande orgulho 
de ter colaborado decisivamente na elabora
ção-- de capítulos capitais, como, essencial
mente, o Capítulo do_s Direitos e Garantias 
Fundamentais e o capftulo da minha especia
lidade, o Capitulo da Comunicação_Sodal, ca
pítulo, hoje, objeto de projeto de lei comple
mentar, que já apresentei e está tramitando 
atualmente neste Senado, regulamentando to· 
do esse capítulo, através do Conselho de Co
municação Social 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se por um -
lado tenho motiv_o de orgulho e de satisfação 
pessoal, por outro lado _tenho uma grande 
frustração: é que os noss_os colegas das várias 

unidades da federação estão hoje participando 
da festa de promulgação-da Constituição de 
seus respectivos Estados e nós, eu e o nobre 
Senador Maurfcio Corrêa, não estamos partici
pando de uma festa idêntica no Distrito Fe
deral, 

FIZemos tudo para isso, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. Apresentamos nesse sentido pro
postas, sugestões, emend~; lutamos por isso, 
para que a eleição da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e do Governador do Distrito 
Federal tivesse se rea1Izado há dois anos, e 
hoje estariamos com um governador eleito 
e_não com um Qovemadof bi6nico, mas com 
um governador escolhido legitimamerite pelo 
povo do Distrito Federal, pela legitimidade da 
vontade popular, e, ao mesmo tempo, com 
os representantes legítimos da comunidade 
brasili_ense, prprnuJgando a Carta _ConstituCio
nal que o povo do Distrito Federal precisa, 
exige e merece. . ' -

Esta é uma _das três frustrações quanto à 
nossa ConStituição. Outra, Sr. Presidente e Srs. 
Senãdores, evidentemente, é o capítulo que_ 
se relaciona- com a reforrna agrária, na qual, 
em v~ de avançarmos, recuamos; voltamos 
atrás ate-em relação aci EStat~to da Terra que 
o primeiro Presidente do regime_ arbitrário ha
via elaborado. Esse é o grande motivo dos 
grandes problemas nacionais; ~rque, por fal
ta de reforma agrária, este País inverteu a ocu
pação popu1adona1 do seu território, e o que 
há pouco· mais de vinte anos era a maioria, 
eram 70% da popuJação que habitava e culti
vava ÓS campos, hoje são apenas 25 a 2{%, 
talvez até menos, é os mais de 70% que hoje 
vie~a~_ inchai e Criâf O gr~Ílde problema da 
cidade. A verd_<!de é que a ausênci~ _de reforma 
agrária neste País, a ocupação do solo agrário 
do Brasil na bas_e do latifúndio, que são verda
deiras sesmarias - até hoje vivemos pratica
mente no regime de sesmarias -acabou por 
criar ~ figura do camponês sein terra e sem 
trabalho. Esse camponês sem terra e sem tra
balho acabou banido dos campos e vindo a 
se tomar, nas Qiãiides cidades, o citadino sem 
teto e sem trabalho, criando, assim, o proble
ma das favelas, das invasões das periferias, 
da miséria urbana que hoje se liga à miséria 
rurál e 16rrna a-graOde maioria miserável neste 
País. 

ESte é o outro grande problema para o quaJ 
também tenho um projeto de lei complemen
tar à Constituição; um projeto de Estatuto da 
Terra, que pretende fazer a refonna urbana 
Já que não se fez a reforma agrária e os proble
mas do campo desabaram em cima da cida
de, vamos tentar resolver os problemas da 
cidade, sem que, entretanto, abandonemos a 
solução dos problemas rurais; pois- que, sem 
a soluÇãO dos dois, este PaíS riao cofl.Seguirá 
jamais u1trapassar a barreira do desenvolvi
mento e até a barreira da sua ausência de 
soberania, porque sem desenvolvimento não 
há uma-verdadeira soberania no mundo mo
derno. 

A outra frustração que gUardo comigo é 
não termos aprovado aquilo que durante toda 
a elaboraç?lq_ consl;ituc:ional pretendemos fa
zer, que era implantar neste Pais o sistema 

parlamentar de governo. Elaboramos, pratka· 
mente toda; a Constituição nesse sentido. E, 
na hora decisiva, a mão aplastadora do Gover
no -com seu poder, inclusive, de negociação 
e de corrupção, de trocar votos por conces
sões de canais de rádio e televisão -acabou 
pór transformar uma Constituição coerente, 
uma Constituição homogênea, uma Consti
tuição dentr_o de urna doutrina absQlutamente 
conseqüente, absolutamente congruente, nu
ma Constituição incongruente, na qual as ba
ses, os fundamentOs, são parlamentaristas, e 
a cúpula, o poder, é Presidencialista. 

Sr. Presidente1 estou certo_ d_e que em 1993 
resolveremos esse problenia, e até antes, pÕr
que confio na vitória do meu candidato. O 
meu Partido tem, entre suas idéias fundamen
tais, como ponto_ de doutrina, o sistema parla
mentar de governo. Conquistado o poder em 
199o, procurará antéêij)ar para 1991 o plebis~ 

_cito que deve ~t~rar este_sistema de governo, 
implantando, finalmente, um Governo de mào 
dupla. Governo de m~ dupla, sim, porque, 
enquanto o presidencialismo é um Governo 
de mão única, onde o poder tnanda e o povo 
!Jbedece, o sistema parlamentar de governo 
é wn -reQiine de mão dupla, onde o poder 
projeta, o poder cria uma doutrina de trabalho, 
e o povo, a base reage, desfaz o poder em 
função das aspirações populares. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, devo com
pletar a minha fala, mesmo porque é provável 
que o meu tempo, regimentalmente, já esteja 
perto do flJTJ. Assinalo que rne foi particular
mente emocionante particiPar de uma_- não 
sei se devo chamar, solenidade, porque teve 
uma tal simplicidade - mas de um festejo 
que hoje de manhã se fez no Bosque dos 
Constituintes. A-Sociedade Brasileira de Enge
nharia Florestais e o Ibama promoveram a 
ceJebração do primeiro aniversário :da nosSa 
Constituição com uma visita e uma solenidade 
no Bosque dos Constituintes, onde há um ano 
cada um de nós dos 559 Srs. Constitufi1te5, 
plantamos uma árvore para testemunhar a 
nossa presença e a' nossa participação na ela
boração da Carta Magna deste Pais. _ 

Sr. Presidente, estivemos presentes,- eU e 
V. Ext que no momento preside esta sessão. 
É compreensível que outros parlamentares 
não pudessem ir, mas deVo dizer que, naquela 
ocasião, tendo que falar, e me senU muito 
emocionado ao rever aquelas 559 árvores riãS
centes, mudas de árvores que tem um ano 
de vida, e algumas, muitas delas, nem um 
ano, porque ficaram abandonadas e morre· 
ram e só agora foram plantadas outras para 
substituí-las. A minha felizmente, não morreu. 
Identifiquei-a. Está lá mutio bem. Sempre que 
consigo arranjar uma mifia1ha de tempo, o 
que é muito rãro, minha mulher me leva lá 
para ver aquela árvore. Acho que é o nosso 
olhar que está cultivando aquela árvore. Mas, 
ao rever hoje aquele bosque com 559 futuras 
á,rvores, senti-me emocionado por aquele tes
temunho ao longO dos tempos, e disse que 
ãquele é um marco definitivo, é Um ma~co 
para os tempos, é um marco· vivo. E fiquei 
emocionado de tal maneira que, de repente, 
sal para uma imagem, realmente, ultratem-
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poral:'Esse testemunho me fazia recordar o 
famoso discurso de Napoleão Bonaparte, no 
Egitõ, quando ele_ disse: "Do alto de_ssas pirâ
mides, 40 séculos nos contemplam". E, pen
sei: "Do a1to dessas.árvores nascentes, apenas 
um ano mas contemplam", 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao Longo 
dos anos, espero que, daqui a 40 séculos, 
um dos nossos descendentes possa dizer o 
mesmo que Napoleão Bonaparte disse sobre 
as pirâmides do Egito; do alto dessas árvores, 
40 séculos testemunham a luta do povo brasi
leiro pela democracia, a luta do povo brasileiro 
pela dignidade humana, a luta do povo brasi
leiro para ser tratado como povo e ·não ·como 
rebanho. E esta Constituição, realmente, tem 
um grande mérito: procurou, no seu texto, 
tanto quanto possível e de certa forma o con
seguiu, dignificar o nosso povo, ·dar ao traba
lhador o que ele merece, dar à mulher o que 
ela merece, dar à infância o que eJa merece. 
Mas, o mais importante do que tudo_ é que 
a Constituição dá os instrumentos. Do texto 
escrito não nasce automaticamente a reali
dade social; a realidade social precisa ser con
quistada. Este País, Sr. Presidente e Srs, Sena
dores, é um pais que, como costumo dizer, 
sofre de uma síndrome histórico-cultural. 
Consiste na síndrome do "faz-de-conta": faz
de-conta que existe, faz-de-conta que é assim, 
faz-de-conta que funciona; quando na realida
de, não existe, não é assim e não funciona. 

O texto constitucional está muito bom, o 
texto está lindo, o texto está um primor, é 
o melhor texto constitucional que elaboramos; 
mas é apenas um instrumento para que o 
povo faça valer a sua vontade, para que o 
povo conquiste os seus direitos. É preciso que 
este povo conquiste a consciênda de povo, 
para que ele cumpra o seu papel; porque direi
to não se pede, direito não se sUplica, direito 
não se concede: direito conquista-se. Espero, 
pois, esperamos todos que o povo conquiste 
os direitos que escrevemOs na Constituição 
brasileira 

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente. (Muito 
bem! Pamas) 

O SR- PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Corrêa como Uder do PDT. 

O SR-MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.) ---,. Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, estamos comemorem
do o primeiro aniversário da promulgação_ da 
Constituição de 1988. _ 

É irrefragável, à nossa ética, que o 5 de 
outubro de 1988 passou a ser uma data que 
entrou na história política do Brasil como o 
dia da significativa reconciliação do Estado 
com a Nação, consubstanciada na Carta Mag~ 
na originada da expressão da vontade nacional 
em ver superados os obstáculos à valorização 
da criatura humana, à emancipação econô
mica e ao progresso socia1 em nossa Pátria. 

A vívida participação popular e dos diversos 
segmentos representativos da_ sociedade foi 
literalmente traduzida pelos corações e men

, tes dos constituintes,_ buscando o desenvol-

vimento da economia brasileira com a justa 
vocação de liberdade do nosso povo. 

Um ano apenas, há um clamor de justifi
cável impaciência ante_o descompasso da 
concessão de direitos consignados, e sua 
prestação concreta aos beneficiários. O agra
vamento dos problemas económicos, que 
ameâça as -conqUistas sociais, sugere refor
mas constitucionais capazes de viabilizar os 
avanços. 

O atual cenário das angústias e ausência 
de expectativas, relevando o psicossodal te
merário, não nos colhe de surpresa. 

A alvorada de otimlsmo não turvou nossa 
visão, porquanto já sabíamos que as dolorosas 
chagas abertas por anos a fio no regime anti
democrático não se fechariam incontinenti à 
sua derrubada, persistindo os sofrimentos na 
cicatrização, durante a fase de transição para 
o regime de democracia plena. 

Prova da __ verd_ade __ da previsão desses fatos 
hoje ocorrentes está no ventre da Lei Maior 
que elaboramos, movidos pelos sublimes sen
timentos do amor à nossa gente e do patrio
tismo; uma Constituição cujos predicados es
tão na altivez de _enfrentar, com realismo, os 
desafios nacionais, e na humildade admitir 
emendas a si própria. 

Cbfn sua promulgação, a República Fede
rativa do Brasil constituiu-se em Estado De
mocrático de Direito , destinado a assegurar 
o exercfcio dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o de
senvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos. 

Novos conceitos de garantias fundamentais 
e. _nQyos institutos jurídicos para socorrê-las 
foram inseridos no Capítulo dos Direitos e De
veres Jncüviduais e Coletivos.: liberdade de ex
pressão c:la atividade intelectual, artística, cien
tífica e de _comunicação; inviolabilidade da inti
midade e da ·imagem das pessoas; legitimi
dade das entidades associativas para repre
sentarem seus filiados; defesa do consumidor; 
conhecim~nto de informações constantes dos 
regtstros em órgãos públicos; imprescritlbili
dade do crime de prática do racismo e da 
ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional; condições para 
que as presidiárias possam permanecer com 
seus -filhos durante o período de amamen
tação; dispensa da identificação criminal para 
as pessoas dvilmente identificadas; assistên
cia da família e do advogado ao preso; identifi
cação dos responsáveis pela prisão de qual
quer pessoa e pelo seu interrogatório policial; 
admissibilidade de aç:ão privada nos crimes 
de ação pública e do mandado de segurança 
coletivo; instituição_ do mandado de injunção 
e dos habeas-data. 

Entre os_ direitos sociais, aos dos trabalha
dores urbanos e rurais foram acrescidos: a 
indenizaçãó compensatória pela despedida 
imotivada; píso salarial de acordo com a exten
são e_ complexidade do- trabalho; duração do 
trabalho normãl não superior a quarenta e 
quatro horas semanais; jornada de seis horas 
para o trabalho realizado em turnos ininter
ruptas de revezamento; um terço a mais do 
que o salário normal, além deste, quando em 

gozo de férlãs anuais; licença à gestante, por 
cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego 
e do sa1ário; licença-paternidade; proteçáo em 
face da automação; ampliação do prazo pres
cricional para as reclamações trabalhistas; 
igualdade de direito entre o empregado e o 
trabalhador avulso; salário mínimo, décimo 
terceiro salário rePouso semanal remunerado, 
férias anuais, licença à gestante, licença-pa
ternidade, aviso prévio e aposentadoria para 
os trabalhadores domésticos. 

Com referência aos direitos polfticos, a 
grande nevação reside no _direito de voto para 
os menores com idade entre 16 e 18 anos. 

O fortalecimento do princípio federativo es
tá mais nitidamente marcado no título dedi
_cado à orgànização do Estado, onde o sUper
poder centra! cedeu seu passo aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios. 

No que tange à administração pública, sur
giu um elenco de novos direiti)S: o de greve 
e _o de livre associação sindical para o servidor 
público_ civil; reserva de percentual dos cargos 
e empregos públicos para as pessoas porta
doras de deficiênda; revisão da remuneração 
dos servidores públicos, sem distinção entre 
.civis e militares; isonomia salarial para os servi
dores dos Três Poderes; revisão dos proventos 
-da aposentadoria na rriesma proporçãO e na 
mesma data em que se modificar a remune
ração dos servidores _em atividade. 

Além dess_es aspectos, os dispositivos tan
gentes à organização dos poderes revelam 
acentuados avanços. 

O Poder Legislativo não só recuperou as 
prerrogativas que lhe foram subtraídas duran
te _o regime de _exc_eção como conquistou ou
J;ras adequadas à prática da democracia, den
tro de wn moderno sistema presidencialista, 
a começar pela _extinção do decreto-lei, abusi
vamente utilizado pelo Executivo, se bem que 
haja instituído a medida provisória como di
ploma legal que tem ensejado os mesmos 
abusos. Apreciar os atas de concessão e reno
vação de concessão de emissoras de rádio 
e televisão, bem como escolher dois terços 
dos membros do Tribunal de Contas da Uniáo, 
são matérias novas_ que agora se inserem na 
competência_ exclusiva do Congresso Nado
na! assim como é da competência privativa 
do Senado Federal a aprovação prévia do pre
sidente e diretores do Banco Centra! e do Pro
curador-Geral da República. Dispor sobre to
das as matérias de competência da União in
cJ-usive sobre sistema tributário, arrecadação 
e distribuição de rendas, plano plurianual, dire-

- tr:iz_es orçamentárias, orçamento, operaÇões 
de crédito, dívida pública e emissão de curso 
forçado, está nas atribuições do Congresso 
Nacional. 
- Ao Poder Judiciário ficou assegurada auto· 

nomia administrativa e financeira. A nova Car~ 
ta Magna preservou os predicamentos da ma
gistratura, e a competência precípua do Su
premo Tribunal Federal é a guarda da Consti
tuição. FoieJÇtinto o Tnbuna!Federal de Recur
sos. S'endo criados o Superior Tribunal de Jus
tiça e Tribunais Regionais Federais, com o 
fito de imprimir dinâmica nos processos de 
sua competência Dentre os mecanismosjudi-
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dais, está elencada a ação de -rnconstítuclo
nalidade por omissão, isto é, por ausência de 
norma regulamentadora que torne ineficaz um 
dispositivo constitucional. Também de_funda
mental impor+.ância à celeridade da prestação 
jurisdicional foi a criação dos jLiízados espe
ciais, providos por juízos togados, ou togados 
e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução das _cal!.~;:as _ç:íveis 
de menor complexidade e infrações penais 
de menor potencia] ofensivo, mediante os pro· 
cedimentos oral e sumaríssimo. 

Para o exercício-das funções essenciais à 
Justiça o Ministério PúbUco, a Advocacia-Geral 
da União, a Defensaria Pública e a pessoa 
do Advogado ganharam relevância. 

A descentralização da arrecadação tributá
ria, propiciando maiores parcelas de receitas 
aos Estados e Municípios, a utilização dos re
cursos orçamentárias, doravante mais trans
parente ao público e sob a fiscalização do Le
gislativo, a melhor repartição das receitas tri
butárias auferidas pela União em favor das 
unidades federadas e dos munldplos, e ·o im
perativo da destinação de mais recursos fman
ceiros em favor da seguridade, previdência e 
assistência sociais, da saúde, educação e cul
tura, nos termos preconizados pela nova 
Constituição, qualificam-na como das mais 
progressistas e diredomidas para a pessoa hu
mana, por isso que a·família, a criança o ado
lescente, o idoso e o índio passaram a merecer 
proteção especial. 

De lá para ~á, votaram-se cerca de 150 leis, 
inclusive derivadas de imperativo constitucio
nal, como a que institui contribuição social 
sobre a política salarial; que cria o Fundo Na
cional do Meio Ambiente; que dispõe sobre 
o exercido do direito de greve, define as ativi
dades essenciais, regula o atendimento das 
necessidades inadiáveis -da cOiTI.un1dade; ·que 
dispõe sobre o ouro, como-ativo financeiro, 
e tratamento tributário;- que regulamenta as 
eleições presidenciãis. entre outras. 

Reconheçamos, no entanto, que pelo me
nos outro tanto pOOerfamos ter feito, protrain
do algumas soluções, com base em observa
ções diretas dos fenômenos sódo-econômi
cos ocorrentes, até para refutarmos, vez por 
toda, a vllta aleivosa que nos dirigem os prati
cantes da arte histriônica que, com informa
ções mendazes, tentam iludir nosso povo, apa
nhando-o na rede hipnótica ·da intriga. 

Tais Unprecações e investidas quejandas se 
entremostram tendentes ao desrespeito às 
instituições e às liberdades demoçráticas. 

O momento atual exige análises e reflexões, 
concitando-nos à sede da razão, posto que 
a crise nacional não é ·cte natureza político-ins
titucional, e sim sócio-económica. 

Diante da acracia em que nos encontramos, 
torna-se inadiável maior -participação e dinâ
mica do Congresso Nacional; se necessário, 
oferecendo emendas à Lei Maior, corito ela 
própria admite, objetivando a cc-administra
ção e a ampliação do grau de g~vernabilidade 
do Pais. 

J:: indubitável que a Constituição de 1988 
encerra inarredáveis conquistas populares há 
muito reclamadas e constitui marco histórico 

da lufa peJa democracia em nosso País. Orga
niza, com modernidade, o Estado, e procura 
fortaleçer equilibradamente os poderes. 

Mas é _uma Constituição infante, que neces
sita nutrir-se do reconhecimento, zelo e res
peito de todos os brasileiros, para consolidar
se no tempo,·e_amadurece_r como monumen
to jurídico-institucional das mais caras e justas 
aspirações nacionais. 

Ao homenagearmos o primeiro aniversário 
de nossa Lei Suprema, não o fazemos apenas 
em razão de uma passagem temporal, do des
folhar do calendário ou da medição da ampu
lheta, mas sim· inspirados pelO supino civismo 
que nos anima e nos leva à certeza de que 
estamos descerrando o horizonte amplo de 
um melhor porvir para o Brasil. (Muito bem! 
Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Mawfcio Cor
réa, o Sr. Áureo Mel/o, Suplente de Secre
tário, _ _t!eixa a cadeira da presidência que 
é o ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
3? Seáetáiio. - -- -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 
Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO PRON(lf'ICIA 

'l!f5~RJg~R,ENJ!llMat!!fo"/j 
POSTERIORMEI'ITE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
pelo Sr. 1" Secretário: 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
_ N• 322, DE 1989 

Complementar 

LEI ORGÂNICA DA ADVOCACIA 
GERAL DA UNIÃO 

Institui a LeT orgâiJica da Advocacia 
Geral da União, e dá outras providências. 

O Congresso_ Nacional decreta: 

TfrULOI 
Da Competêrk:ia-e da Organização-da 

Advocacia Geral da Onião 

CAPITULO I 
Disposição Preliminar 

Art. -1 o Esta lei complementar organiza a 
Advo.cacia Geral da União, instituição integrem
te da Presidência da República, define sua 
competência e a dos órgãos que a compõem 
e disciplina o regime jurídico_ de seus mem
bros. 

Parágrafo único. São prínttpíos institucio
nais da Advocacia Geral da União a unidade 
e a indivisibilidade. 

CAPITULOU 
Da Coinpetência 

Art, 2~ Compete à Advocacia Geral da 
União: 

1- representar, judidal e extrajudicialmen
te, a União e suas autarquias; 

I(- exercer as funÇões de consultaria e as· 
sessoramento jurícllco do Poder Executivo e 
da Administração Federal; 

III- elaborar medidas de caráter jurídico 
·que visem proteger o património dos órgãos 
e entidades da Administração Federal; 

IV-promover, privativamente, a cobrança 
da divida ativa da União e das autarquias fede
rais; 

V- fixar a interpretação da Constituição, 
das leis, dos tratados e demais atos norma
tivo_s, a ser uniformemente seguida pelos ór
gãos e entidades da Administração Federal; 

Vl- velar pela fiel observância da juriSpru
dência administrativa Q-Ue houver fiXado; 

VIl- assistir o Poder Executivo e a Admirus
tração Fe-deral no controle interno da legali
dade e da moralidade admiriistrativa de seus 
atas, especialmente por meio de: 

a) exame de antepropostas, anteprojetos e 
projetes _a ela submetidos; 

b) proposta de declaração de nulidade de 
ato administrativo; 

VIII- uniformizar a jurisprudência adminis
trativa, garantir a correta aplicação das leis, 
prevenir e dirimir controvérsias entre_ órgãos 
e entidades da Administração Federal; 

IX- solucionar as divergências jurídicas 
entre os órgãos que a integram; 

X-opinar, previamente, e inteJVir em to
dos os contratos, convênios e consórcios cele
brados pela União e s_uas autarquias, sob pena 
de nulidade, bem assim representá-la nas as
sembléias gerais das empresas de que seja 
adonistas: 

§ 1 ~ Não se inCluem na competência pre
vista neste artigo as entidades autárquicas de 
fisj;;alização do exerdcio das profissões libe
rais. 

§ 29 Os--órQâos jurídicOs, das fUridações, 
das universidades fundadonais, das empresas 
públicas, sociedades de economia mista e de
maís entidades controladas, direta ou índireta
m~te, pela União ou suas autarquias êstão 
sujeitos à coordenação e supervisâo técnico
jurídica do Advogado-Geral da União. 

CAPITULO III 
Da Organização 

Arl 39 A Advocacia Geral da_ União exerce 
a sua competência em duas áreas de atuaç_ão: 
r- judicial e extrajudicial; e -
I!- consultiva e de assessoramento jurídi

co. 
Art. 49 A Advocacia Geral da União ·com-

preende: 
I - órgão de direção superior: 
a) o Advogado-Geral da União; 
b) a Corregedoria Geral; 
Il-.órgão colegiado: 
o Conselho Superior da Advocacia Geral 

da União; 
m - órgãos de execuçao na área judicial 

e extrajudicial: 
a) a Advocacia Contenciosa; 
b) a Procuradoria Geral da Fazenda Nacio

nal; 
N- órgão de execução na área cunsultiva 

e de assessoramento jurídico: 
a) a Consultaria Geral; 
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V - órgão central de direção superior de 
atividades administrativas: 

a Secretaria Geral, integrada por: 
a) Departamento de Fmanças; 
b) Departamento _de Recursos Humanos; 
c) Departamento de Documentos e Infor

mática; 
d} Departamento de Datilografia e Repro-

grafia; --
e) Departamento de Serviços Gerais; 
VI- órgão central de atividades auxiliares: 
o Centro de Estudos; 
VII- órgão de natureza transitó~_a: 
a ComisSão de Concurso; 
VIU - órgãos regionais: 
a) as Advocacias Regionais da União; 
b) Procuradorias Regionafs da Fazem:la Na

dona!. 

CAPITULON 
Do Advogado-Geral da Onif!Jo 

Art. 5 9 A Advocacia Geral da União será 
dirigida pelo Advogado-Çieral da Uni.;o, no
meado em comissão pelo Presidente da Repú
blica, dentre ddadãos maiores de 35 anos, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

§ 1 ~ A coordenação e supervisão das 
áreas judicial e consultiva competem ao Advo-
gado~ Geral Adjunto. . . 

§ 29 O Advogado-Geral da União, nos 
seus impedimentos eventuais, terá substituto 
nomeado pelo Presidente da Repúbltca, aten
didas as condições deste artigo e· escolhido 
entre os Advogados-Gerais Adjuntos ou Sub
procuradores Gerais da Fazenda Naçlpoal. 

Art 6~ O Advogado-Geral da União, que 
despachará diretamente as matérias a seu car· 
go com o Presidente da Repóblica, tem as 
prerrogativas de Ministro de Estado, deven
do-se lhe conferir o tratamento a este con
cedido. 

Arl 79 São atribuições do Advogado-Ge
ral da União, sem prejuízo de outras que lhe 
forem conferidas por lei: 

l-dirigir a Advogada Geral da União, supe· 
rintender e coordenar suas ãtividades e orien· 
tar-lhe a atuação; 

ll - assessorar o Presidente da República, 
direta, pessoal e imediatamente, em assuntos 
de natureza jurídica, produzindo pareceres e 
estudos ou propondo normas, medidas e dire
trizes; 

ID - propor ao Presidente da República e 
aos Ministros de Estado providências de teor 
juridico que lhe pareçam reclamadas pelo in-
teresse público; · 

IV- propor ao Presidente da República a 
declaração de nulidade de atos ·da Adminis
tração Federal; 

V- deferider nas ações diretas de inconsti
tucionalidade, ajuizeldas perante o Supremo 
Tnbunal Federal, a norma legal ou ato norma
tivo federal, objeto de impugnação; 

VI- receber citações, notificâções e intima
ções, nas ações propostas contra a União, 
suas autarquias e universidades fundacionals 
públicas; 

VIl- desistir, transigir, firmar comprOmisso 
e confessar nas ações de interesse das pes
soas referidas no inciso VI deste artigo; 

VIU- aprovar as súmulas de jurisprudência 
administrativa; 

IX - aplicar penalidades aos integrantes 
da carreira da Advocacia da União e da Procuw 
radoria da Fazenda Nadonal, saJvo d.emissão; 

X - homologar o concurso para ingresso 
na carreira da Advocacia da União e da Procu· 
radoria da Fazenda Nacional; 

XI -promover a lotação e distribuição res
pectivas, bem assim conceder aos seus ocu
pantes aposentadorias e exoneração; 

XII - exercer outras atribuições QJ.l~ lhe se
jam cominada~ pelo Presi~ente da República. 

§ 19 Incumbe ao Advogado.-Geral da 
União, ainda, referendar os atas e decretos 
assi.nados pelo Presidente da República, que 
se relacionem a sua área de atribuições ou 
que não se induam na competência espécifica 
de Ministro de Estado. 

§ 29 O Advogado-Geral da União poderá 
delegar a membro da Advocacia Geral da 
União a atribuição prevista no inciso VI. 

§ 39 Ao Gabinete do Advogado-Geral da 
União compete prestar-lhe assistência em sua 
representaçllo política e social, incumbir-se do 
preparo e despacho do seu expediente pesw 
soai, bem corno auxiliá-lo no exercido de suas 
funções adm.inlstrati~as. 

CAPITULO V 
Das Demais Competências Específicas 

Art. &' À Corregedoria GerãJ c9mpete: 
I - fis{:alizar as atividades dos .órgãos e 

membros da Advocacia Geral da União; 
11- apreciar as representações que lhe fo

rem encaminhadas relativamente à atuação 
da Advocacia Geral da União; 

UI - realizar correlção nos diversos órgãos 
da Advocacia Geral .da União, sugerindo as 
medidas necessárias à radonallzaÇ:áo e efi· 
ciência dos serviços; 

IV - instawar, de ofido ou por determt
nação do Presidente da República, do Advoga
dowGeral da União .ou. do Conselho Superior 
da Aclvocacia Geral da União, sindicância, in
quérito e processo administrativo disciplinar 
contra os membros da Advocacia Geral da 
União. -

Art. 9:> Ao Conselho Superior da Advoca
cia Geral Ça União compete: 

I - pronun.ciar-se sobre matéria de inte
resse institucional que lhe seja encaminhada 
pelo Advogado-Geral da União; 

II - sugerir e opinar $obre alterações na 
organização e funcionamento da competência 
da Advocacia Geral da União; 

lU - representar ao Advogado-Geral da 
União sobre providências reclamadas pelo in
teresse público, concernentes à Advocacia Ge
ral da União; 

IV - organizar, dirigir e realizar os conQJr· 
sos de ingre-sso na· Carreira da Advocacia da 
União e da Procuradoria da Fazenda Nacional 
e processar as promoções e remoções, julgan
do reclamações e recursos contra a dassifi· 

· cãção naS· respectivas listas; 
V- selecionar candidatos a estágio remu

nerado, na Advocacia Geral da União; 

VI- deliberar sobre medidas propostas pe
lo Corregedor-Geral. 

Art. 1 O. A Advocacia Contenciosa Coínw 
pete representar a União e suas autárquias. 
em juízo ou fora dele, ressalvada a compe
tência da Procuradoria da Fazenda Nacional 
e o. disposto no§ 19 do artigo.29• 

Art 11. À Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional compe~e: 

I - promover a inscrição e cobrança da 
dívida ativa da União; 

II - representar a Fazenda Nacional nas 
execuções da dívida ativa de natureza tributária 
especffica da Uniãoi-

m - representar a Fazenda Nacional em 
processos ou ações que versem sobrE)! matéria 
financeira relacionada com a arrecadação biw 
butária da União; 

IV- realizar trabalhos concernentes ao es
tudo e à divulgação da legislação fiscal na 
ârea de suas_r~spectivas atribuiçôes. 

Art 12. A_CQ!lS~tpri~ Geral compete: 

I - emitii" pareceres em· Processo sobre 
matéria jurídica de interesse.daAdministraç:ão 
Federa~ 
II- propor Súmulas para uniformização de 

judsprudência administrativa da Administra
ção Federa1; 

Til - çpinar nos processos administrativos 
di$ciplinares em que houver recurso ao Presi
dente da República; 

!V -· minutar escrituras e representar a 
União no ato de sua assinatura, ressalvados 
os casos definidos em lei; 

V - orientar e coordenar as atividades de 
consultaria e assessoramento jurídico da Ad
ministração federal; 

VI- preparar as informações a serem pres
tadas, pelo Presidente da República, ao Poder 
Judiciário, quanto as medidas impUgnadoras 
de ato presidencial fundado em parecer da 
Advocacia-Geral da.Uniã..o. 

§ 19 As súmulas .a. que se refere o inciso 
U, submetidas ao .exame:· do .Advogado-Gei-a! 
da União, passarão a vigorar após homolo· 
gadas pelo Presidente da República e publica-
das no Diário Ofidal da UniãO. · 

§ 2~ Nenhum órgão. ou entidade da Admi
nistração Federal çioderá decidir em divergên· 
ela com as súmulas. 

§ 39 O reexame das súrnulas, ouvida a 
Consultaria Geral, será feito pelo Advogado
Geral da União, por determinação do Presi· 
dente. da República ou mediante representa
ção fundamentada de órgão ou entidade da 
Administração FederaL 

§ 49 A Consultaria Geral poderá manter, 
junto a cada Ministério e autarquia federal, 
consultarias jurídicas de atuação especializa
da. 

Art. 13. A Secretaria Geral, órgão setOrial 
dos sistemas de planejamento federal e de 
programação financeira, compete desenvol· 
ver as atividades de planejamento, orçamento 
e programação financeira, informáticâ, mo~ 
dernização e reforma administrativa e coor
denar as demais atividades-meio da Advoca~ 
cia Geral da União. 
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Parágrafo único. A competência dos depar
tamentos, integrantes da Secretaria Geral, a 
que se refere o art. 40, inciso V, desta lei, será 
estabelecida em ato próprio. 

Art. 14. M centro de estudos compete: 
1- promover o aperfeiçoamento técnico e 

administrativo de recursos humanos: 
II- organizar concursos, .seminários, _cur

sos. estágios, treinamentos_ e_ a.tividade:s corre
latas; 

m- divulgar matéria doutrinária. legislativa 
e jurisprudência de interesse dOs serviços; 

IV- editar revista de estudos jurídicos e bo
letins periódicos; 

V- elaborar estudos~ pesquisas bibliográ
ficas Ps>r solicitação dos órgãos _da Advocacia 
Geral da União; 

Vl- tombar e _classificar livros, revistas e 
impressos que _constituam o seu acervo nas 
bibliQteca.s central e setoriais; 

VII- estabelecer intercâmbio com organi
zações congêneres; 

VIII-divulgar catálogos de livros, publica
ções e impressos_ tombados. 

. Art. 15. À comissão de concurso compe
te processar os concursQs de ingresso na car
reira da Advocacia da Urúão e_ da Pro_curadoria 
da Fazenda NacionaL 

Art. 16. Às Advocacias regionais da União 
e às procuradorias regionais da Fazenda Na
dona!, organizadas cada estado da Federação 
e no Distrito -Federal, competem exercer, no._ 
âmbito de cada unidade federada, as funções 
atribuídas à Advocacia dª __ União e a Proc_ura
doria da Fazenda Nacional, tanto a_judicial_ 
e extrajudicial quanto a consultiva e de _asses-, 
soramento jurídico. 

CAPÍTULO VI 

Das Funções de DíreÇao 

Art. 17. A Correge-doria será dirigida por' 
um Corregedor-Geral; o gabinete do Advoga-' 
do-Geral, a Consultaria Geral e sUas unidadeS ' 
especializadas, a_ Adv.oc.,cia Contendos·a~ a· 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. -o 
Centro de Estudos. e as Advoca_çjas RegionaiS · 
da União e ProcuradQr[a_s Regionais da Fa:Zéri-~ 
da Nacional,-pór chefes; os departamentos, 
por diretores; a comissão de com::_urso, por 
um coordenador. · 

. _CAPÍT(JLO_VII 

Do Conselho Suf)edbr da Advocacia 
Geral da União 

Art 18. Integram o Conselho Superior da 
Advocacia Gera.! da Unl~o:. ___ ., 
I- o Advogado-Geral da União, que o pre

sidirá; 
li-o Corregedor-,Gerkl.l; _ _ 
lll- o chefe da Procuradoria Geral da Fa-

zenda Nacional; 
IV -dois membros representantes_da car·

reira da Advocacia da União; 
V-dois membros representantes da car-

reira da Procuradoria da Fazenda Nacional. 

TÍTUJ.QII 

Das Ci!Jrfeii$5 âiiAdvoCacía da União e· 
Procuradoria da Fazeilda Nadond! · 

CAPÍTULO I 

Das Carreiras 

Art. 19. As carreiras da Advocacia da 
União e da- Procuradoria da fazenda Nacional 
sãO integradas pelos seguintes CargoS: · 

I - Advoga,dç d;a .Qn!ãp; . · . . 
!I- Advpgadq_ R~inal da União; 
III - Adyogar;lo-Çier.al. AdjUnto dc3: união; 
IV- Procurador da Fazericia NaCioÍ1ál; 
v--=----ProcÚrador RegiÓãl dã FaZenda Nado· 

-na!; e. -- - .. -. . . . - - - -
VI- Subpr-ocuradOr-Gerál da FazêOda Na

clonai. 

CAPÍTULO 11 

Dos ·cargoS em COmiSsão· 
Art 2-o; QS~Car9o5 em-- corriisSão da Advo-: 

cada G_efar·da On'iã'O: 'cOristzintes do _Anex.o_ 
I, são d·e llvre pi-ovímento e seus.'tltulares, ·exo· 
neráveiS Ad Nutuiri. . 

.CAPÍTULO III 
-Da: LOtaçiJO e da Distribuição 

Art 21. Os integrantes da carreira da Ad· 
vacada da União e da Pro_curadoria. da F azen
da Nacional serão lotados na Advoçacia Geral 
da União e distribuídos aos órgão~ e ~ntidades 
da Administração Federal .a. que se refere _o 

art. 2°, r. desta Jei, pelo Advogado Geral da 
União. ·- . 

Art. 22. _ As funções de chefia das Consul· 
terias Jurídicas dos Ministérios. da Advocacia 
Co_ntencios.a.da_Consultoria. Gera!, do Centro 
-de Estudos e daProcuradoria Geral da -Fazen
da Nacional, devendo .ser providas, preferen
cialmente, por integrantes do Quadro da Ad
vocada ... Geral da União ou a Advogados maio
res_ de trinta e cinco anos e de reconhecido 
saber jurídico, nomeasios em comissão pelo 
Advo9ado-Geral da União. __ 

Parágrafo único. Os chefes das Advocacias 
Regícinais_d8 U~ião e das.PrõcuradOrias 'RegiO-
nais da Fazenda Nacional s"ei-ão escolhídoS 
dentre os iÕÚ::griniú~s das carreiras da Advo
cacia da União- e da ProCu'radoria da Fãzenda 
Nacional, respectivamente. -------- --- V\Ptrucmv · 

Do_ Ingresso nas Carreiras 

Art 23. ---0 ingresso naS carreiras da Advo
cacia da União e da Procuradoria da Fazenda 
Nacionãl-da-i'·Se·á nO cargo inicial, mediante 
concursti públiCO- dé provas e títulos, ressai· 
vado ·o dispOsto no art. 118. 

Art. 24. O concurso de ingresso será rea
lizado, obrigatoriamente, quando_o número de 
vagas exceder a 5% (cinco por cento) do Qua
dro e~ facultativamente, a juízo do Advo9a
do-GeraJ da União, sempre que o reclamar 
o interesse da Administração. 

Art. 25. O edital conterá as matérias sobre 
as quais versarãO as provas, respectiVos pro· 

gramas. critérios de avaliação dos títulos, bem 
asstm o riUmero de vagas exis_tentes nas reS
pectivas carreiras. 

Ar_t .. 26~- _São r~quisitos para inscrição: 
l_- ser brasileiro nato ou naturalizado; e 
n- ser bacharel em Direito. 
Àit. 27. · (i_ concurso compreenderá pro· 

vas escritas e oral e avaliação de titwlos. 
Art. 28. As notas do concurso serão atri

buídas na forma seguinte: 
1-nas provas escritas e oral, cada n1embro 

da comissão dará_ sua nota, na escala _de O 
(zero) a 1 O (dez), extraindo-se a média aritmé-
ticzi, qUe conStituirá o res-ultado final.do candi
dato ·em- cada prova; 

ll~a no_ta atribuída aos -titulas não pOderá, 
na sua avaliação total, ~ltr,apassar 2 .(doi~) p~n
tos. · 

ParáflfafO único, A média_ aritmetica "dO re. 
sultado final das provaS eSi::"ritas e oral acres
cida da nOfã dos títulos, será o .grau de _çada 
candidato. 

Art. 29: Na avaliação de títulos somente 
serão computáveis: 
I~ tít.ulo de do.Utor em DireitO cohfefido pór 

estabelec;Imento superior de ensJn(_} ç.ficial ou 
recõhhecido, berrt assim por EscOla dé Direito 
esti.o\1=19eíra, desd.e que revãlidado no PaíS; 

J(- título de do.cente, havido em concurso, 
em faculdade de Direito ofic;:ial oü ·réçQnhe- _ 
cida; 

tfi -diploma ou certificado de conclusão 
de curso de especiallzação, mestrado, exten
são universitária ou equ1valente, com àúração 
de ·2 (dois) ~o:>, ministrado pai faCuldade 
de diieito oficial ou recOnhéêida, õU por escola 
de direito estrangeira de recài-thecldo valor; 

IV-obra jurídica edit8dai 
V- artigo, comentário ou parecer jurídico 

publicados; _ -_ . 
\1-exerdcio, por mais de 1 (um) ano, de 

cargo oU funÇão de natureza jurídica em enti
dades da administação federal; 

Vil- exercício de assistencia_judiciária. 
Parágrafo único. Os candiâatos admitidos 

à prova oral, apresentarão seus títulos no prazo 
de 10 (dez) dias a 'contâr da-data da publicação 
do resultado da prova escrita. · . 

Art. 30. será conslderad_o aprovado o 
qmâidato que obtiver grau final i Qual o Li supe~ 
rior a 5_(cinco). _ 

Art. 31. O Prazo de validade do concurso 
é de dois anos,_apartir de homologaçãO~ po
dendo ser JlOmea.doS nesse perfodo a_critério 
do ·Conselho Superior da Advogm:i1r Gerai da 
União, na ordem de classificação, candidatos 
aprovados em número não sUperior. ao dobro 
de vagas existentes na data de abertura do 
concurso. 

CAPITULO V 
da Nomeação_" 

Art. 32. Os -cargos iniciais das carreiras 
da Advogada da União e da Procuradorfa da 
Fazenda Nacional serão providos em caráter 
efetlvo, por nomeaç_ã_o, obedeçida a ordem 
de classificação no concurso público de que 
trata o capítulo anterior. 

Art 33.- No prazo de 10(dez) dias a contar 
da nomeaç~o, o Conselho Superior da Advo-
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cada Geral da União convocará os candidatos 
nomeados para escolha de __ vagas, por ordem 
de classificação. 

Parágrafo único. O candidato nomeado 
que não atender à convocação a que refere 
este artigo perderá o direito à_ escolha de vaga. 

CAPITULO VI ~ _ ~ _ 
Da Posse e da Compromisso 

Art. 34. Os membros da AdvocaCta aefal 
da União serão empossados pelo Advogado· 
Geral, em sessão solene do Conselho Superior 
da Advocacia Geral da União, mediante assi
natura do termo de compromisso em que o 
empossado promete cumprir fielmente o.s de
veres do cargo. -

Parágrafo único. É de 30 (trintá) 'diaS, con
tados da publicação-do decreto de nomeação, 
o prazo para a posse dos membros da Advoca
cia Geral da União, prorrogável por Igual pe
riodo, a critério do Advogado-Geral da União, 
sob pena de ineficáda do ato de provimento. 

Art. 35. São condiçõ_es para a posse: 
(-ter aptidão ftsica e psfquica, compreM 

vada por .laudo médico_; 
ll- ter comprovada idoneidade moral; 
ll(___.estar quite com o_ serviço miiitaf;
IV-estar em gozo_ dos direitos polítiCos; 
V- satisfazer as demais formalidades !eM 

gais. 
Art 36. O Advogado-Geral da União proM 

moverá a distribuição dos candidatos pelos 
órgãos e entidades referidos no artigo 2<:>, I, 
desta lei, segúndo a es~olha efetuada nos terM 
mos do artigo 33 o_u ex officio, na hipótese 
previSta êm, seu parágrafo_ Ú!lico. 

CAPITULOVD 
Do ExerCft:lo 

Art 37. Os membi'os da Advocacia Geral 
da União empossados deverão entrar em exer
cício no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da publicação do ato de distribuição a que 
se refere o artigo anterior, sob pena de e}(one
ração. 

§ 19 O prazo de que trata este artigo podeM 
rá ser prorrogado por igual período, a critério 
do Advogado-Geral da União. 

§ 2<:> O Advogéldo~Gefãfda União, se o exi
gir ó interesse do serviço público, poderá de
terminar que os membros da Advocacia G_etal 
da União entrem em exercício imediatamente 
após a distribuição. 

Art. 38. O disposto no artigo anterior apli
ca-se às hipóteses de promoção e remoção, 
conta-dos os prazos da pubilcação do ato. 

Art. 39. Em caso de mudança de sede 
de exercidO, será concedido um período de 
trânsito" de 8 (oito) dias, no máximo, a contar 
da nova distribuição. 

Art. 40. O prazo de exercício nas hpó
teses de reingresso nas carreiras da Advocacia 
da União e da Procuradoria da Fazenda Nacio
nal será de 1 O (dez) dias, a contar da publica
ção do respectivo· ato, sob pena de sua inefi
cácia. 

CAPITULO VDI 
Do Estágio ConDntiát6rTo 

Art. 41. Os dois primeiros anos de exer
cíció do Advogado da União ou Procurador 

da Fazenda NaCional senrfrão para verificar 
_se o preenchimento dos requisitoS: mínimos 
necessários à sua confirmação nas respectivas 
carreiras. 

Pará9r'afO iínicO. ·conStitUen1 requisitos de 
que trata este artigo: 
-I-certificado de Curso_de Adaptação ao 
cargo de carreira de Advogado da União ou 
de Procurador da Faze_nda Nacional, expedido 
pelo Centro de Estudos; 

D- conduta profissional compatível com o 
exercício do c_argo. 

.A.rt -~ 4_2. _ Verifii:éid_o_ o_ n~-p-cumprimento 
qQ§' _!'~qulsitos de que ~rata _o a.I1igo anterior, 
o Corregedor-Geral femeterá ao Conselho Su
perior da Advocacia Geral dâ unfão, até 90 
(noventa) dias antes do térml~o do estágio, 
relató~o circunstanciado sobre a conduta pro
fissional do Advogado da União ou do Procu
rador da Fazenda Nacional, concluindo, fun
dament~_damente, sobre suas confirmações, 
ou não, nos_ respectivos carg_9S· _ 

Parágrafo único. O Conselho Superior da 
Advogada Geral da Urlião abrirá o prazo de 
10 (dez) dias para defesa dO interessado e 
decidirá pelo votO da: maioria absoluta de seus 
membros. 

Art. 43. -o Advogado-Gerár déi UniãO en
caminhará expediente ao Presidente da Repú
blica para efeito de exoneraçãÇ> de Advogado 
da União e do Procurador da Fazenda Nacio
nal em estágio confirmatório, quando: 

I-:- o Conselho SuperiOr da Advogacia Ge
ral da União manifestar-se contrariamente à 
confirmação; 
II- o ínteressãdo não tiver concluído o Cur

so- de Adaptação- à respectiva carreira. 
Art. 44. O servidor público federal noM 

meado para os cargos de Advogado da União 
ou de Procurador da Fazenda Nacional e nele 
não confirmado, fará jus a readmissão no car
go anterior; na pririfeira vaga que venha a 
ocorrer, desde que o requeira ao Presidente 
da República, até 1 O (dez) dias depois de publiM 
cada o ato de exoneraçã-o. - · 

CAPITULO IX 
Do Regime de Trabalho 

M -45. Os' meinbros da AdvOCaica Geral 
da União, bem assim os ocupantes de cargos 
em·coinis_são privativos da carreira sujeitam
se a jornada de trabalho fixada em Regimento. 

CAPFRil.O )( 

_Das Promoções 
Art. 46. Apromoçã_q_coilSistenaelevação 

dos membros da Advocaica Geral da União 
--qe uma categoria para outra imediatamente 

superior das respectivas carreiras. 
Art. 47. Aspromoçõesserãoprocessadas 

semestr<;~lrnente pelo Conselho Superior da 
Advocada-Geral da União para vagas ocor
ridas de 30 de junho até 31 de dezembro de 
cada ano, segundo os critérios alternativos de 
.&nliguidade e merecimento. 

Parágrafo único. ConSideramMse vagas, para 
efeito deste artigo, também as decorrentes das 
promoções nele previstas e abertas sucesslvaM 
mente nas respectivas cateqorias. 

Art. 48. É facultada a recusa de promo
ções, sem prejuízo do critério de preenchi
mento da vaga recusada. 

Art. 49. Somente concorreiá à promoção 
os integrantes das carreiras da Advocacia da 
União ou da Procuradoria da Fazenda Nacio
nal que tiverem 1 (um} imo de efetivo_exercício 
no respectivo cargo, salvo se não tiver quem 
preencha tal requisito. 
_ Art. 50. Não podem concorrer à- Profr1o
ção por merecimento: 

1-quem tenha ingressado na carreira há 
menos de dois anos; 

U- quem tenha reigressado na carreira há 
menos de seis meses, exceto no casO -de rein
tegração;-

111- os membros efetivos do Conselho Su
perior da Advocaica -Geral da União; 

IV- quem não esteja com os Serviços em 
dia ou tenha sofrido pena diSêiPI!nar no ·peiío
ç;Io de doze meses anterior _à elaboração da 
lista. 

Parágrafo único. Não .se apliCa a proibiÇão 
contida no inciso I aos- membros da Advoca
cia Geia! da UniilO- em exercido nos cargos -
em comissão referidos no artigo 20, desta Lei 
Complementar. 

Art. 51._ A antiguidade. será apurada pelo 
tempo de efetivo exercício ·na Categoria.- -

§ 19 O Advogado-Geral da União fará puM 
blicar no Diário Oficial da União, em janeiro 
e julho de· cada ano, a lista de antiguidade 
dos membros da Advocacia Geral áa Oriiáo· 
de cada categoria, contando em dias_o terii.pá 
tle serviço nas respectivas categorias e carrei-
ras e no serviço público federal. 

§ 2<:> A promoção por antiguidade poderá 
__ Ser obstada pelo Coiíselho Superior da Advcr 
cada Geral da União, em decisão fundada 
em razões de interesse público, pelo voto de 
dois terços de seus integrantes. 

§ 3<:> As reclamações contra a lista ae anti
guidade deverão sei: apresentadas ao Conse
lho Superior da Advocacia Geral da União no 
prazo de 5 (cinco) dias da respectiva publi
cação. . -

§ 49 O empate na classificação por anti
guidade resolver-se--á favoravelmente ao can
didato que tiver: 

I - maior tempo de serviço na carreira; 
n-maior tempo de serviço público federal; 
111 -maiores encargos de familia; 
N- mais idade. 

Ari 52. O mérito para efeito de -prOmoÇão 
será aferido pelo Conselho Superior da Advo
cia Geral, em atenção ~ _CO!flpetência pro
fissional, eficiência no exercício da função pú
blica, probidade, dedicação e pontualidade no 
cumprimento das obrigações funcionais e 
aprioramento da cultura jurídica. -

Art. 53. O Conselho Superior da Avoca
cia Geral da União encaminhará ao Presi
dente da República, por intermédio do Advcr 
gado-Geral da União, para provimento dos 
cargos postos em concwso, a lista dos candi
datos classificados, contendo, no tocante à 
promoção por merecimento, tantos nomes 
quantas forem as vagas, mais 2 (doisJ, dispos
tos em ordem deqescente de classificação. 
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Parágrafo único. T~rá direita à. promoçáo 
o menbro da Advocacia Geral da União que 
tiver sido indk:ado pela terceira vez consecu
tiva. 

Art 61. A aposentadoria dos membros da 
Advocacia Geral da União será concedida, 
cornpulsorlar'neiit_e, aos setenta anos de idade 
por invalidez e, facultativamente, aos trint~ 

CAPITULO XI anos de s_erviço, após cinco anos de efetivo 
Do Reingresso exercício na carreira, nos termos da Consti-

Art 54. O reingresso nas ·carreiraS da Ad· tuição Federal 
vocacia da União e da Procuradoria da Fazen- Art 62. Computar-se~á. como tempo de 
da Nacional dar-se-á somente por reintegra- serVfÇó, para todos õs efeitos, o de efetivo exer-
ção, reversão e aproveitamento~ _ _ _ - dcio de advocacia devidamente comprovado, 

Art. 55. Reintegração é o reingresso pro- ate-omaximo-de- 15 (quinze) anos, de idade, 
movido pela Administração, na hipótese -de desde que não desempenhado cumulativa
seu reconhecimento da ilegalidade do ato de- mente cóm qualquer função pública, sem pre
mlssório ou em decorrência de decisãojudi- juízodaaplicação_dalegislaçãoatinenteà-con
cial transitado em julgado, com ressarciamen- tagem recíproca de tempo de _serviço. 
to dos prejuízos resultantes de sua demissão, Art- 63,. O -membro da Advocacia Geral 
observando o que dispõe o artigo 41 da Cons- da União aposentado não perderá os seus cü-
tituição Federal. reitos e: pi'errog'alivas, salvo os incompatíveis 

Art. 56. Reversão é o· reiilgresso, a pedido com a su_a condição de inativo. 
ou ex officio , do aposentado. Art. 64. Os Pfoveritos da aposentadOria 

§ }9 A reversão a pedido dependerá de ·serao revistos na mesma proporçãO- e- data 
deliberação do Conselho Superior da Advoca- em que se modificar a remuneração dos 
da-Geral da União. membros da ~~cada Geral da União que 

§ 29 A reversão ex officio será feita quan- estefani em aUVidade, a eles estendidoS bene-
do insubsistentes as rãzõe_s_que determinaram fídos e vantagens assegurados à carreira, ain-
a aposentadoria por invalidez. _ . __ _ _ da que por força de transfqrmação ou reclassi-

§ 39 A reversão só -poderá efetivar-se ficação de cargo. _ 
quando, em inspeç:ão médica, õcar compro- Art. 65. A pensão por morte devida pelo 
vada a capacidade para 0 'exercício do_cargo. órgão: previdendário aos dependentes de 

§ 49 Na reversão ex omcTo será càsSada membros da Advocacia Geral da União, cor
a aposentadoria se o aposentado não_compa- responderá à totalidade dos vencimento ou 
recer à inspeção de saúde ou não- assumir proventos do falecido, observado o limite esta-
o exercido no prazo legal. belecido em lei e ãssegurada a revisão _do be

Art. 57. A reversão far-se-á no mesmo neficio na forma do artigo anterior desta Lei. 
cargo ou, se estiver provido, em outro do mes- TíTULO ru 
mo nível. 

Art. 58. Aproveitamento é 0 reingresso no Dos Direitos, das Garantias e das 
caso de disponibilidade. PrerrogãtivaS dos Membros da 

§ O 
-Advocacia Geral da União 19 aproveitamento será obrigatório 

na primeira vaga e se efetivará em cargo de CAPfTULO I 
igual nível. . Qos V,enciin(mto e Vantagens 

§ 2'1 Em nenhum <:aso poderá efetivar-se 
o aproveitamento sem que, mediante inspe- Art. 66. A partir da vigência desta lei e nos 
ção médica, fique provada a capacidade pa-ra termos do art. 135, combinado com o arl 
o exercido do cargo. , 39, § 1, da Constituição, os-membros da Advo-

§ 39 Será tomado sem efeito o atO-de cada Geral da Gnião, perceberão os venci-
aproveitamento e cassada a disponibilidade menta, representação, vantagens e adiciOnais 
daquele que não comparecer à inspeção de pagoS aOs membros do Ministério Público da 
saúde ou não assumir o exercido no prâzo -União. 
legal. Art. 67. Os membros da Advocacia Ge;al 

§ 49 Será aposentado, com proventóS'li1- da União farão jus, ainda:, às seguintes vanta-
tegrais. no cargo que acupava o funcionário gens: 
em disponibilidade que, em inspeção de saú- I- ajuda de custo em caso de promoção 
de, for julgado incapaz para o serviço público. ou reinoção de ofício, que importem emu-

CAPITULO XII 

Da Exoneraç5o,-âa D"emissão, 
da Aposentadoria e da Pensão 

Arl .59. A exoneração será concedida ao 
membrO da Advocacia Geral da União, desde 
que não esteja sujeito a processo adminis
trativo disciplinar. 

Arl 60. Após o estágio confiimat6rlo,-a 
demissão de membros da Advocacia Geral 
da União só poderá ocorrer se decretada a 
perda do cargo por sentença judicial ou em 
decorrência de processo administrativo disci
plinar, assegurada ampla defesa. 

dança de domicilio, para os fins e nos limites 
estabelecidos pela legislação aplicável .aos 
funcionários públicos dvis da União; 
li-diária, por serviço eventual fora da sede, 

de valor mínimo equivalente a 1/30 (um trinta 
avos) do vencimento, para atender às despe
sas de locomoção, al!mentação e pousada; 

111-.:gratificação de magistério, por hora/ 
aula proferlda, em cursos ou seminários desti
nados ao aperfeiçoamento dos membros da 
instituíção; 

lV-salário-família, conforme dispuser a 
lei. 

Parágrafo úni~o. O Advogado-Geral da 
União arbitrará os valores das vantagens pre
vistas nos incisos I a III deste artiao. 

CAPITULO II 

Das Férias e Licenças 

Art. 68. Os membros da Advocacia Geral 
-da União terão direito a férias de 60 (5essentã) 
dias por ano, contínuos ou dívididoS em dois 
periodos iguais, salvo acúmulo por necessi
dade de serviço e pelo máxiiTIO de 2 (dois) 
anos. 

Pará9rafo único. Os períodos de go~o de 
férias dos membros da Advocacia Geral da 
União, que oficierri Perante oS tribunais, deve
rão ser simultâneos com ·o das férias coletivas 
-destes, salvo motivo refeva-nte- de iilteresse do 
serviço. 

Art. 69._ As liCenças-e afastarilenfos- dos 
membros da AdvocaCia Geral da dniã-6 reger
se-ão pelas normas aplicáveis aOs fúndoná
rios públicos em geral.-

Parágrafo Unico.~_- Os afastamentos para 
missão ou estudO bem comà para ter exerddo 
em entidades paraestatais, seiVi.ço públicos de 
natureza indUstrial e outras entidades públicas 
somente serão concedidos pelo Advogado
Geral da União após o período de estágio con
firmatório e com prévia audiência do Conselho 
Superior da Advocacia Geral da União. 

CAPITULO lU 

_ Das Prerrogativas e das Garantfas-

Arl. 70. São Prerrogativas dos membros 
da Advocacia Geral da União: . . 

(-não ser constra"ngido, Por qúãlquer mo
do ou forma, _a agir em desconformidade com 
a ,st,Ia çonsciênda ético-profissional: 

IT- requisitar awcl1i0 e colaboração das au~ 
torid~cles públicas_ para _o exercido de suas 
atribuições; 

m- requisitar das autoridades competen
tes certidões, informações e diligências neces
sárias ao desempenho de suas funções; 

IV-:- utilizar-se dos meios de comunicação 
federal, quando o interesse do serviço o exigir; 

V-o porte de_ arma, independentemente 
de autorização; - .- -

VI- ser recolhido à prisão. especial ou à 
sala especial de Estado-Maior, à dispo.sição 
c:Ia autoridade judiciária competente e, quando 
sujeitos à prisão antes da decisão final, à de
pendência separada no estabelecimento em 
que tiver de ser cumprida a pena. - -
-- -Art. 71. A prisão de membro da Advoca
cia Gera1 da União será imediatamente comu
nicada ao Advogado-Geral da União: sob pena 
de responsabilidade de querri não o fiZer. 

TfrULÓ IV 

Dos Deveres~ Proibições e Jmpediméritos 

CAPfrULOI 
Dos Deveres e das Prolbíções 

Art. 72, São deveres -ct<i-membros da Ad
vocacia Geral da União: 

I,- residir preferencialmente na localidade 
onde tenha_ exc::_rcício; 

11- desempenhar com zelo e presteza, den
tro dos prazos, os serviços a seu car_Q:õ e os 
que, na formã da lei, lhes forem atribuídos 
pelo Advogado-Geral da União; 
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m- observar sigilo funcional quanto à ma
téria dos procedimentos em que atuar; 

IV- zelar pelos bens conf~ados à sua guar
da; 

V- representar ao Advogado-.Geral da 
União sobre irregularidades que afetern o bom 
desempenho de suas atribuições; 

VI-sugerir ao Advogado-Geral da União 
providências tendentes ao aperfeiçoamento 
dos serviços. · 

Art. 73. Além das proibições decorrentes 
do exercício de cargo púbUco, aos membros 
da Advocacia Geral da União é vedado: 

1-aceitar cargo, exercer função públlca ou 
mandado, fora dos casos autorizados na 
ConStituição ou nas leis; 

H-valer-se de seu cargo ou função para 
obter vantagem ilícita; 

ID-manifestar-se, por qualquer meio de 
divulgação, sobre assunto pertinente às suas 
funções, salvo quando autorizada peJo Advo
gado-Geral da União; 

IV-exercer advocacia fora das atribuiçóes 
institucionais. _ _ 

CAPíTULO li 

Dos Impedimentos 

Art. 74. I:: defeso aos membros da Advo
cia Geral da União exercer as suas funções 
em ·processo judicial ou administrativo: 
I- em que seja parte; 
U-em que haja atuado como advogado 

de qualquer das partes; 

m-em que seja interessado, cônjuge, pa
rente consangüíneo ou- afim, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau; 

IV- nos casos previstos na legislação-pro-
cessual. _ 

Art. 75. Os membros da Advocacia Geral 
da União dar-se-ão por impedidos quando: 
I- houverem proferido parecer favorável à 

pretensão deduzida em juízo pela parte ad
versa; 

II,....,- ocorrer qualquer dos casos previstos 
na legislação processual. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista nes
te artigo e no art. 76, os membros 'da Advoca
cia Geral da União comunicarão ao Advoga
do-Geral da União, em expediente reservado, 
os motivos do impedimento, para que este 
os acolha ou rejeite. . 

Art 76. Os membros da Advocacia Geral 
da União não poderão participar de comissão 
ou banca de concurso, intervir no seu julga
mento e votar sobre organização de lista para 
promoção, quando concorrer parente consan
güíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau, bem corno o seu cônjuge. 

Art. 77. Não poderão servir sob a chefia 
imediata de membros da Advocacia Gerai da 
União o seu cônjuge e parentes consangtlí
neos ou afins, em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau. 

Art. 78. _ Aplicam-se aos membros da Ad
vocacia Geral da União, inclusive aos ocupan
tes de cargos comissionados, as disposições 
sobre impedimentos, incompabbiiidade e sus
peJção, constantes deste capítulo. Verificada 
a hipótese, o Advogado-Geral da União desig-

nará outro Advogado da União ou Procurador 
da Fazenda Nacional, conforme o_ caso, se 
não hower substituto eventual. 

TIWLOV 
Do Regime DisC!pfínar 

CAPITULO I 
Das Correíç6es 

ArL 79: - A atividade funciânal-dos inte
grantes da carreira de Advogado da União está 
sujeita à: 
r- correição permanente; 
U- correição ordinária; 
DI- correição extraordinária. 
M 80. COf~ição permanente é a reali

zada diutumal'nente pelos chefes dos órgãos 
de execução da Advocacia Geral da União, 
seiTI prejuízO da c6nipetência do Coregedor~ 
Geral. 

Art. 81. COrreiçãO -ordinária é a realizada 
anualmente_ pelo Corregedor-Geral e pelos 
Corregedores Adjuntos em tOdos os órgãos 
da Advocacia-Geral da União para verificar a 
regularidade e a eficiência -do_s serviços. 

Art. 82. Correição extraordinária é a reali
zada pelo Corregedor-Gerãl-e pelos Correge
dores Adjuntos, de oficio ou por determinação 
do Advogado-Geral da União. · 

Art. 83. Qualquer pessoa poderá repre
sentar ao Corregeclor~Geral sobre os abusos, 
erros ou omissões dos integrantes das carrei
ras -da Advocacia Geral da União. 

Art. 84. Con-cluída a correlção o Correge
dor-Geral apresentará ao Advogado-Geral da 
União relatório circunstan~iado dos fatos apu
rados e providências adotadas, propondo as 
que excedam suas atribuições. 

CAPíTULO li 
-Das SançõeS; Penalidades e Prescdção 

Art. _85._ Os membros da Advocacia Geral 
da União são passiveis das seQu1ritEis sanções 
disciplinares: 
1-advertência; 
11-:- cens_ura; 
Iii -_suspensão; 
IV~ demissão; e 
V- cassação .de aposentadoria ou de dis

ponibilid~de. 
Art 86, As sanções previstas no artigo an

terior s_erão aplicadas: 
1-a de advertência, reservadamente e por 

_es_crito~ em caso de negligência no exercício 
das funções; · 
II-a de c_ensura, reservadamente e por es

crito, em caso de reincidência em falta ante
riormente punida com advertência ou de des
cumprimento de dever legai; 

111- a de suspensão, até quarenta e cinco 
dias, em caso_ de reincidência em falta ante
riormente punida com censura; 

IV-a de suspensão, de quarenta e cinco 
a_no.venta dias, em caso de inobservância das 
vedações impostas por esta lei ou de_ reinci
dência em falta anteriormente. punida com 
suspensão até quarenta e cinco dias; 

V- as de demissão, nos casos de: 
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do 

património nacional ou de bens confiados à 
sua guarda; 

b) improbidade administrativa, nos termos 
do art. 37, § 4~. da Constituição; 

c) condenação por crime praticado com 
abuso de poder ou violação de dever para 
Com a administração pública. quando a pena 
aplicada for igua1 ou superior a dois anos; 

_ d} incontinência pública e escandalosa que 
comprometa gravemente, por sua habituali
dade, a dignidade da_i!)stituição; 

e) abandono de cargo; 
!) revelação de assunto de caráter sigiloso, 

que conheça_ em razão ao çargo_ ou função; 
g) aceitação ilegal de_cargo o_u função pú

blica; 
h) reincidência no descumprimento do de

ver legal, anteri_ormente punido com a suspen-
são prevista no tt:em anter(or; _ 

-i) perda ou suspensão de direitos políticos 
salvo quando decorrente de incapacidade que 
autorize a apOsentadoria; 

Vf-cassação 9-~ aposentacfori~ ou de_dis_
ponibilidade, nos casos de falta puníveJ com 
demissão, praticada quando no exercido do 
cargo ou função. 

§ 1" A suspensão-importa, enquanto du· 
rar, a perda dos vencirriêntos e das vantagens 
pecuniárias inerentes ·ao ex.erdcio do cargo, 
vedada a sua conversão em multa. 

§ 29 Considera-sé_ reincidência, para Os 
efeitqs desta lei, a prática de nova infração, 
dentro de quatro anos após cientificado o ín
frator do ato que lhe tenha imposto sanção 
disciplinar. _ . 

§ J9 Consídera~se abandono de cargo a 
ausência do membro da Advocacia Geral da 
União ao exercício de suas funções, sem causa 

_Justificada, por mais de trinta dias consecu
tivos. 
__ §_ 4~ Equipara-se a abandono de cargo a 
falta injustificada por mais de sessenta dias 
intercalados4 no período de doze meses~ 

Art. 87. Na aplicação das penas discipli
nares, considerar-se~ão os antecedentes do 
infrator, a natureza e a gravidade da -infra.ção, 
as circunstâncias em que foi praticada e os 

_ danos que dela resultaram ao serviço ou à 
~ dignidade da instituição. 

Art 88. As penas de demissão, cassação 
--de ã:Posentadoria ou de disponibilidade _e de 

-suspensão superior a quarenta e cinco· dias 
serão impostas pelo Presidente da República, 
mediante processo administrativo; as de sus-

0 ·pensão inferior a qúarenta e cinco diâs, de 
- -advertência e de censura, serão impostas pelo 

Advogado-Geral da União, segundo procedi
mento estabelecido pelo Regimento Interno 
do Conselho Superior _da Advocacia Gerai da 
União. 

Art. __ 89. Prescreverá: 

I-em um ano, a falt.a punível com adver~ 
tência ou censura; 
- -D-em dois anos, a falta punível com sus
pensão; 

III- em quatro anos, a faJta punível com 
demissão e cassação de aposentadoria ou de 
disponibilidade. 

. _ Parágrafo único, -A falta, também prevista 
na lei penal como crime, prescreverá junta
mente com este. 
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Art. 90. _ A prescriçâo começa a c-orrer: 
1-do dia em que a faha for cometida; ou 
11- do dia em que tenha cessado a conti-

nuação ou permanência, nas faltas continua
das ou permanentes._ 

Parágrafo único. Interrompem a prescri
ção a instauração de processo administrativo 
ou a citação para a ação de perda do cargo. 

CAPITULO lU 
Do Procedímento_Disciplinar 

Art 91. A sindicância -e ·a procedimento 
que tem por objeto a coleta sumária de dados 
para instauração, se necessário, de inquérito 
administrativo. 

Art. 92. O inquérito administrativo, de ca
ráter sigiloso, será instaurado pelo Correge
dor Geral, mediante portaria, em que desig
nará comissão de três membros para realf
zá-lo, sempre que tomar conhecimento de in-
fração disciplinar. - -- ---

§ }9 Acomissão,quepoderáserpresidida 
pelo Corregedor-Geral, será composta de inte
grantes das carreiras, estáveis, e de class;e 
igual ou superior à do indiciado. 

§ z~ As publicações relativas a inquérito 
administrativo conterão o respectivo número, 
omitido o nome do indiciado, que será cientifí
cado pessoa1mente. 

Art. 93. O prazo para a conclusão do in
quérito e apresentação do relatório final é de 
trinta diaS, prorrogável, no máximO, por igual 
tempo. 

Art. 94. A comissão procederá à instru
ção do inquérito, podendo ouvir o indidado 
e testemunhas, requisitar pericias e documen
tos e promover diligências, sendo-lhes facul
tado o exercício das prerrogativas outorgadas 
à Advocacia Geral da União, por esta lei, para 
instruir procedimentos administrativos. 

Art. 95. Concluída a instrução do inqué
rito, abrir-se--á vista doS autos ao indiciado4 

para se manifestar, no prazo de quinze dias. 
Art. 96. A comtSsãO de inquérito eriCai'ri.i-

nhará o inquérito ao Conselho Superior da 
Advocacia Geral da União, acompanhado de 
seu parecer conclusivo pelo arquivamento ou 
pela instauração de processo administrativo._-

Art. 97. O proceSSo administrativo, inS
taurado por decisão do Conselho Superior da 
Advocacia Gerá! aa ·anião, será contraditório, 
assegurando-se ao acusado ampla defesa. . 

§ 1 o A decisão que instaurar processo ad
ministrativo designará comissão composta de 
três membros escolhidos dentre os integran
tes da carreira, estáve!s, e de classe igual ou 
superior à do indiciado, indicará o presidente 
e mencionará os motivos de sua constituição. 

§ 29 Da comissão de processo adminis
trativo não poderá participar quem haja inte· 
grado a precedente comissão de inquérito .. 

§ 3ç As publicações relativas a processo 
administrativO conterão o respectivo número, 
omitido o nome do acusado, que será cientifi~ 
cada pessoalmente. 

Art 98. o prazo pãia a conclusão do pro~ 
cesso administrativo e apresentação do relató
rio final é de noventa dias, prorrogável, no 
máximo, por trinta dias, contados da publica
ção da decisão que a instaurar. 

Art 99. A citação s·erá p-essoal com entre
ga de cópia do ato de instauração e do relatá· 
rio fmal do inquérito, cientificando-se o acusa
do do dia, da hora e do local do interrogatório. 

Art. 100. Encerrada a produção das pro
vas, a comiSSãO "abrirá vista dos-aütos ao acu
sado, Para oferecer razões finais, no prazo de 
quinze dias. -

At. 101. Havendoo_mais de um acusado, 
os prazos para defesa serão comuns e em 
dobro. - -

Art. 102. Em qualquer fase do processo, 
será assegurada _defesa: a _extração de cópia 
das peças dos autos. 

Art. 1031 Decorrido. 9 prazo para ~azões 
fii1aiS, a co.jtis_sãp_ rem~te~á qprõcesso, dentro 
de quinze dias, ao Conselho Superior da Advo
cacia Geral dá União, acompanhada de relató
rio dos seus trabalhos. 

Art. 104. O Conselho Superior da Advo
cacia Geral da União, apreciando o processo 
administrativo, poderá: 

1-determinar novas diligências, se o con
siderar iti.Suficienteménte instruído, caso erri 
que, efetiVàdas estas, proCeder-se-á de acordo 
com os arts. 101 e 102 desta lei; 

11- propor o seu arquivamento ao Advoga
çl_p_-Geral da União; 

lU- propor ao Advogado-Geral da União 
a aplicação de sanções que SEijam de sua com
petência. 

_Parágrafo único. Não poderá participar da 
deliberação do Conselho Superior da Advoga
da Çieral da União quem haja oficiado na Sin
dicância, ou integrado as comissões dá inqué-
rito ou do processo administrativo. -

Art. 105. Havendo prova da infraÇão e in
díces ,suficientes ele SUa àutOría; o ~Conselho 
Supertor da Advocacia Geral da União poderá 
determinar, fundamentalmente, o afástamEm
to preventivo do indiciado, enquanto sua pef
m~nênciÇt for inconveniente ao serviço ·ou pre
judicial à apuraçáo dos ratos. 

§ I~ O afastamento de que trata este arti
go não poderá ocorrer quando o fato que tiver 
dado origem ao inquérito adrriiflistratiVó com
portar somente as penas de advertência ou 
de censura. 

§ 29 O afastamento não ultrapassará o 
prazo de cento e vinte dias, salvo em caso 
de alcance. 

§ 39 O período de afastamento será con
siderado como de serviço efetivo, para todos 
os efeitos. _ _ 

Art. 106. Aplicam-se, subsidiariamente, 
ao processo disciplinar, as normas do Código 
de Proc_esso Penal. 

Art. 107. Cabe, em qualquer tempo, are
visão do processo de que houver resultado 
a imposição de penalidades administrativas, 
quando: 
I-a:du:am-se fatos ou circunstâncias sus

cetíveis de proVar- inocência ou de justificar 
a imposição de sanção mais branda; ou 

II -a sanção se tenha fundado em prova 
falsa. 

Art. 108. A inst.ã.Uração do processo revi
sional poc:lerá ser determinado de oficio, a re
querimento do próprio interessado, ou, se fale· 

ciclo, do seu cônjuge ou companheiro, ascen· 
dente, des_cendente_ou irmão. 

Art. 109. _O processo de reyjsão terá o rito 
do processo administrativo. 

Art. 11 O. Julgada procedente a revisão 
será tornada_ sem efeito a sanção aplicada, 
com o restabelecimento em sua plenitude, dos 
c:lireitos por ela atingidos, exceto se for o caso 
de aplicar penalidade menor. 

TITULO VI 
Das pjsposiçõe~_ gerais e F~nais 

Art. 111. Serão focadas_ em Regimento ln
temo, a ser aprovado pelo Advogado-Geral 
da União, a estruturação dos órgãos a que 
-se refere o artigo 4? desta Lei, a competéilcia 
das unidades que os integram e as atribuições 
de seus dirigentes. 

Art. 112. A estrutura de que trata esta lei 
será implantada gradativamente, à medida em 
que forem baixados os respe<:tivos regimen-
tos. -

Art. 113. As despesas decorrentes desta 
lei correrão à cOnta do Orçamento da União. 

Art. 114. Lei, de iniciativa do presidente 
da República, disdplinaiá-os órgãos de apoio 
técnico e administrativo e os serviços auxUfa
res, organizados em quadro pri:>prio-, com car
gos que atendam às suas peculiaridades e 
às necessidades da administração. e das ativi
dades da Advocacia Geral da União~ 

Art. 115. Passam a integrara Quadro Su
plementar da Advocacia Geral da Unlão, me
diante transposição, os atuais cargos efetivos 
e _empregos permanentes do SeiViço Juridico 
da União e suas _alltarquias, e da carreira de 
Procurador da Fale"rlda Nacional, que serão 
extintos_ a mec;li9-a _que vagarem, obsenlado 
o disposto no art. 118. 

Art. 116. Os a~uais cargos em comissão 
e funções de confiança da Consultaria Geral 
da República, da Procuradoria da Fazenda Na
cional, das Consultarias Jurídicas do_s Ministé· 
rios, do ~do-Maior da Forças Armadas e 
da ~eqe~a d~ Planejamento e_ COOrdenação 
da Presidência da República e as daS Procura
dorias das autarquias federais são transpoStos 
ou transformados, conforme for o caso, para 
o Quadro Permanente da Advocacia Gera1 da 
União, permitida a reclassificação por ato do 
Poder Executivo. 

Art. 117, Os órgãos e entidades a que se 
referem os arts. ll_5 __ e_ 1_16 encaminharão ao 
Advogado-Geral da União, no prazo de 60 días, 
a partir da vigência desta lei, a relação nominal, 
com o respectivo histórico funcional, dos ocu
pantes dos cargos, empregos e funções de 
que tratam aqueles artigos, para efeito de 
tran$posição ou transformação. " 

Art. 118. Ressalvado o_disposto noart. 23, 
poderão integrar o Quadro Permanente da Ad
vocacia Geral da União, mediante transposi
ção ou -transformação, os atuais seivicfores 
ocupantes de cargos ou empregos efetivos 
de que trata o art. 115, observados, na estrita 
ordem de preferência, os s_eguintes requisitos: 
I- ter ingressado, em virtude de habilitação 

em concurso público de provas ou de provas 
e títuJos, ou prova pública de caráter compe-
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titivo, nas carreira integrantes _do Serviço Jurí
dico da União, e/ou suas autarquias ou na 
carreira de Procurador da Fazenda Nadonal; 

IT- ter-se habilitado em concurso públtco 
ou prova púbUca de caráter cõrilpelítivo, em 
que tenham sido exigidos conhednientos de 
DireitO erri nível e especialidade êoiTlpatíveiS 
com os das carreiras da Advocacia da -União 
ou da Procuradoria da Fazenda Nacional; 

III -ter ingressado no serviço público fede
ral em decorrência de habilitação em con
curs_o público e cujo cargo ou emprego tenha 
sido transposto ou transformado para cargo 
ou emprego integrante do Serviço Jurídico 
da União ou de suas autarquias. 

§ }9 Os que não satisfiZerem os -réqUisftos
indicados nas incis_os J a lll deste artigo pode-

. rão ingressar no Quadro Permanente da AdvoK 
cada Geral da União, na carreira inicial, se 
habilitados em concurso interno de provas e 
títulos, segundo critérios práticos e objetivos, 
compatíveis com a natureza e a especialidade 
das carreiras a que refere o art. 19, conforme 
dispuser a lei. 

§ -29 A classificação dos secvidoreS habUiK 
tados de acordo com os in!=isos I a III deste 
artigo, fir-seKá cargo_ por cargo, a começar 
pelo mais elevado, observada a seguinte or
dem de preferência: 

I) como Advogado-Gera/ Adjunto da 
llnião: - · 

a) o Assistente Jurídtco classificado na clas
se especial do Serviço Jurídico_ da União, até 
o limtte de 20% (vinte por cento) dos atuais 
íntegran~e~ dessa carreira, tendo preferência 
sobre os demais aquele _que, além de habi1f· · 
tado, exerç:e 9u exerGeu .c_ar_go em CoiniSsão 
ou função de confiança, _do_ Gr_upo·Diieçãõ 
e Assessoram ente_ Superiores, em órgãO juri~ 
dica, observada a ordem de hierarquia entre 
esses cargos e funções. 

b) Procurador de autarquia federal, nos 
mesmos termos e condições da alínea ante· 
rior; 

2) Comõ Advogado Reglqnal_ da (]niãq, os_ 
remanescentes não enquadrados no item an
terior, ate o limite de 35% (trinta por cento} 
dos atuáis ínte!Jrantes das respectivas carrei
ras do seMço Juridico da União ou das suas 
autarquias, podendo ser também enquadra
dos, no cas_o de sobrarem vagas, os integran
tes das classes intermediárias, nos mesmos 
termos _e condições da alínea a do item 1; 

3) como Advogado da anião, os demais inK 
tegrantes das carreiras do Serviço Jurídico da 
União ou de suas autarquias, que não foram 
abrangidos pelos itens anteriores; 

4) como Subprocurador-Oeral da Fazenda 
Nacional, os atuais Subprocuradores da Fa
zenda Nacional; 

5) como -Procurador R"i!97onal da FaZenda 
Nacional, até o limite de 40% _(quarenta por 
cento) os atuais Procuradores da. Fazenda Na
cional; 

6) COmo Procurador dá Fazenda Nacional, 
os remanescentes e os demais Procuradores 
da Fazenda Nadonal. 

§ 3 9 Havendo igualdade na habilitação a 
que se refere este artigo, adotar-se-ão os se
guintes critérios de desempate: 

1 ") O de maior tempo na classe ou categoria 
do cargo ou emprego a ser transposto ou 
transfOrmado; 

2~) o de inaior tempo- na carreira a que per
tencer o cargo a ser transposto ou transfor
mado; 
-.39) o ·de maior terripo de serViÇo público 

federal; 
4») o de maior tempo de serviço público. 
§ 4" Se nos termos do parágrafo anterior 

ainda ocorrer empate, aplicar-se-á, no que 
couber, o disposto no§ 49 do art 51 .. 

Arl 119.:_-- O ~úm~ !=fe- _i:argçs dos Advo
gadOs da Oilião, nas três_ q:Itegortas, será o 
resultante das transposições e transformações 
pteviSta:s-nO -artlg'o 118, acres~·do çle ;50 (dn
qüenta) no~s Cé!tg<?s d~ ~y2gado d? União 
e de-Prõcur~~or da Faz:enJ:!a ~~cJonat 

Parágrafo único~ O número :dos cargos, 
re(eridos neste artigo, será acresddo, em cada 
categoria, do equivalente aos pedidos feitos 
peJos atuais Procuradores da República, com 
base no artigo 29, § 2", do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, -que devem ser 
dirigidos ~o Advogado-Geral-da .UniãO; dentro 
de trinta _dias, com a sua opção, contados da 
publtcação desta lei. 

Art. 120. O Advogado-Geral da Uniiio, pa
ra as atividades de apoio, quando necessário, 
poderá requisitar, em caráter irreCusáveJ, por 
prazo indeterminado, servidores de órgãos ou 
entidades da Administração_ Federal, sem 
ônus de ressarcimento. 

§ 1" Aos servidores requisitados na forma 
deste artigo serão_ assegurados os_ direitos e 
vantagens de seu cargo ou emprego, corno 
se em exercício efetivo .eStivesserri. na origem. 

§< 29 -·O~ servidores da Administração Fe
der~l ~ exercido nas t,midades incumbidas 
de atividades próprias da Advocacia Geral da 
União, na data da publicação desta lei, perma
necerão nessa situação, salvo opção em con· 
trário ou decisão_do titular desse órgão, até 
que entre em vigor _a lei que s.e refer~ o artigo 
114. 

M 12_1. __ . Aos funcionários. es.ta,tutários e 
membros do Serviço -Juridico da Uniâo, induK 
sive da Procuradoria da Fazenda Nacional e 
das autarquias federais, aposentados até a vi
gência desta lei, aplica-se o disposto em seu 
artigo 64. 
· -Art. 1"22. Os Assistentes Jurídicos, Procu

radores Autárquicos, Procuradores e Advoga
dos originários da ascenção funcional, bem 
como os que foram amparados pelo_ artigo 
19 rlo Ato das Disposíçôes Constitucionais 
TransitóríaS -da ConstitWção Federal integra
rão o Quadro Suplementãr da Advocacia Geral 
da ClniãO, a que se refere o art. 1 15. 

PãfágraJo único. OS servidores a que se 
refere este artigo só poderão fazer jus a direitos 
e vantagens previstos nesta lei, desde que se 
habil_item ení. procedimento próprio, nos ter· 
mos do§ 19 do art. 118. 

Art. 123.. Fica o Poder Executivo autori
zado: 
I-a remanejar para a Advocada Geral da 

União as dotações orçamentárias dos Minis
térios e autarquias federais e destinadas ao 

pagamento do pessoal que passou a integrar, 
por força desta lei, os quadros _da Advocacia 
Geral da União; 
II-a abrir à Advocacia Geral da União cré

dito especial necessário para atender às des· 
pesas iniciais de instalação, organização e fun
cionamento da instituição. 

Parágrafo único. Os recursos· necessários 
à eXecução ·d6 disposto no inciso li deste arti
go, decorrerão de cancelamento parcial de 
dotações consignadas no Orçamento Gerai 
da_~nião. _ __ _ _ ~ _ _ __ 

Art. 124. Apltca-se aos membros da Ad
voCacia-Geral da União, no que couber e no 
que for omí&sa esta Lei_ tomplementar, o~~
tuto dos Funcionários PúblicOs Civis da União; 

Art. 125. O Qisp6stõ nesta lei não se apli
ca ao Serviço Jurídico e ao respecttvo péssoal 
do Banco Central 

Art. 126. ESta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. _ _ 

Art. 127. ReVOgam--se as disposições em 
contrário .. 

Justificação 

-Nos termos do§ 1°, do árt. 29 do_Ato das 
Disposições ton.stituidof"!ais Transitórias, da 
CoSntituição, o Senllor Presidente da Repú
blica deveria encaminhar ao Congresso Na
danai, no prazo de cento e vinte dias, projeto 
de lei complementar dispondo sobre a organi
zação e funcionamento- da Advocacia Geral 
da União. Ota, este prazo esgotou-se há muito 
tempo, sem que o Chefe do Poder E;xecutivo 
teTiha adotado qualquer. providência. 

·Em decorrência desSa omissão, nada obsta 
que qualquer membro do Congresso Nacio
nal, no exercício regualar de s~u _mandato, 
teime a iniciati\rã de apresentar à consideração 
de seus pares projeto de lei complementar 
disponho sobre a AdvoCacia Geral da União, 
bas-eando-se na faculdade que _lhe é conferida 
pelO art. 61 da Constiti.JiÇ:ao. - - _ · , 

·A instituição da AdVoCacfa Geral da União 
fc)~ ·amplamente disCutid~ no âmbito da As~ 
sembléia Nacional Córistituinte, quando foi 
~nsagrada a necessi_dade de separar-se orga
nicamente as atribuiÇões da Advocacia da 
União e do Ministério Público. 
-paí haver a ConstitWção, pelo seu art. i2f, 

instituído a Advocacia-Geral da União, definin
do-a como "instituição que, diretamente" Ou 
através de órgão vinculado, representa a 
União, judidal e estrajudicialmente, cabendo
lhe, nos termos da lei comPlementar que dis
puser sobre sua organização e funcionamen
to, -·as atividades de consultaria e assessora
mente do Poder Executivo'". 
fem~se, pois, qUe ó MiniStério Público da 

União, em qUe pese à reconhecida capacidade 
pr_,ofisgjonal de seus membros, não mais conti
nuará a exercer aquela duplicidade de fun
çóeS, ou seja, sendo parte em um processo 
na condição de advogado e de parte, quando 
atua como representante da sociedade e fiscal 
da lei. 

As principais unidades federadas já estabe
Je~_ercu:n e organizaram as Advocacias do Esta
do, independentes, desvinculadas e sem qua-
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leur ingerência ou envolvimento com o Minis-
tério Público. _ _ - __ _ 

É de salientar que já se encontra em trami· 
tação neste CongressO Nacional o Projeto de 
Lei Comple-meõtar n" 69, de 1989, dispondo 
sobre a organização, atribuições e Estatuto 
do Ministério Público da União. 

Urge, portanto, em cumprimento às normas 
constitucionais pertinentes, que se organiie, 
se estabeleça atribuições e seja fixado o regi
me dos respectivos membros da Advocacia 
Geral da União juntamente com o novo Minis
tério Público da União. 

Em linhas gerais, o PrOjeto reporta-se a or
ganização da Advocacia Geral da União, à 
competência de seus principais -órgãos de di
reção, às carreiras da Advocacia da União e 
da Procuradoria da Fazenda Nadonal e o regi
me de seus membros. 

Especificamente, prevê o- Projeto que os 
atuais cargos efetivos e empregos permanen-

I 

tes do Serviço Jurídico da União e suas autar
quias, bem como os da carreiara de Procu
rador da Fazenda Nadon~l sejam transpor
tãdos para o Quadro Suplementar da Advoca
cia Geral da União, sendo extintos a medida 
que vagarem, sem prejuizo, porem, de os 
atuais ocupantes desses cargos ou empregos 
passarem a integrar, por transposição ou 
transfoimação, o Quadro Permanente, desde 
que satisfaçam as condições previstas na lei 
proposta. 

Em relação a esse pessoaJjurfdico, o Projeto 
se funda no Sistema de Mérito, estabelecendo 
prioridades somente para aqueles que ingres
saram no -serviço público federal em decor
rência de prévia habilitação em concurso pú
blico. 

Ress_a1va as autarquias federais, com exclu
são daquelas entidades autárquicas de fiscali
zação do exercício das profissões liberais e, 

. - . .. - . 

·-~-

expressamente, o Banco Central. O Pfojeto 
propositadamente não abrange o pessoal jurí
dico das outras entidades da Administração 
Federallndireta, po!s o que se pretende é redu
zir substancialmente o universo de servidores 
que irâ compor, em etapa inicia], a Advoca
cia Geral da União. 

ATENÇÃO: Os valores abaixo devem ser 
atualizados. Usar como- parâmetro, ·pois, as 
carreiras jurídicas, hoje, são lsonômicas, nos 
termos da Carta Federa], os salários do Procu
rador da República. Ver Portaria da Seplan que 
sairá no ANEXO I amanhã, dia 4-10-89, do 
DOa 

CARGOS EM COMISSÃO OA ADVOCACIA
GERAL DA UNIÃO 

(ArtigO 20, da Lei Complemént.ar n? 
de .9_e de 1989) 

- . -- -- -

QUM~TI CAF .. ;•.)S ---- REPRESENTAÇAC ' . VENCH!ENTO 
Dl~DE I ~ =.~-:::;.Tinação) MENSAL 

01 
I 

AdVogado-=Ge:fa1 ___ à_a União 4.962,00 

01 corre·gedor-Geral 2.064,00 

04 Corregedor·;.;Geral Adjunto 2.034,00 

30 Chefe de Advocac_ia Regional 
e Procuradoria Regional 2.034,00 

Nota: São transferidas para a AdvocaciaMGeraJ 
da União, nela se mantendo, as atuais funções 
de confiança do GrupO-Direção e Assesso
ramento Superiores da Consultaria-Geral da 

República, adotadas pelo Anexo I do Decreto 
no 92.889, de 7 de julho de 1986, bem como 
as doS demais órgãos referidos no artigo 115 
desta mesma Lei. 

ANEXO IT 

(Art. 66 da Lei Complementar nº 

CorrespondêncIa 

Advogado-Geral Adjunto da União Subpror.::urador-Geral. 

e da R€'púb1 ica 

SubprocuraQor-Gera 1 da FazEJnda 

Nacional 

Advogado Regional da união ProcuradOJ" Regional da 

e 

rrocurador Regional da Fazenr:ta 

Nacional 

Advogado da Un 1 ão 

e 
ProcuradOr da Fazenda 

Nacional 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1989. 
Senador"hn.:> I'1RJJo 

Rcpúbl ica 

Procurador da 

RepGbl ica 

(14. Comissão de Constituição, Justiça 
e Qdadânia.) 

1'-lENSAL 

70% 

205% 

200% 

200% 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
_N• 323, DE 1989 

Regulamenta o inciso U do art. 202 da 
ConstJ1uição Brasileira concedendo a~ 
sentadona especial ao trabalhador que 
exerça atividade sob condições prejudí· 
cíais à saúde ou à integridade !Jsica, e 
dá outras providênc1"as. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 o É assegurado ao trabaJhador que 

exerça atividade em conclições prejudiciais à 
sua saúde ou integridade física, o direito à 
aposentadoria especial, com proventos inte· 
grais, na forma estabelecida nesta lei. 

Art. 2" Consideram·s_e atividades prejucli~ 
ciais à saúde ou integridade física do traba
lhador aqUelas exerddas sob condiç_ões çie 
penOSidade, insalubridade ou periculosidade, 
assim entendidas: 

1- atividades penosas são todas aquelas 
que, por" sUa ifãtUreia, condições ou métodos 
de trabalho, sejam exercidas em condições 
ergonômicas desfavoráveis, suscetíveis de 
provocarem o aparecimento de doenças crê
nico-degenerativas, fadiga físicã: ·ou psfquicã 
precoces ou que exijam dos trabalhadores _es
forço e Condidonainento físico especiais, re
petitividade imutável da tarefa ou atenção con
centrada em níveis acima dos limites de tole~ 
rânCia fixadOs ou,-ãft1da, as atívidades que são 
exercidas de forma e contrariamente ao ritmo 
biológico de repoUso noturno e que, mesmo . 
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sem serem insalubres. imponham a lida direta 
com material, restos e desejos animais ou hu
manos de natureza repugnante; 

II- atividades insalubres são aquelas que, 
por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os trabalhadores a a:Jen
tes nocivos à saúde, acima dos limites de tole
rância estabelecidos por normas especiais, em 
razão da natureza e da nocividade do agente 
e do tempo de exposição aos seus efeitos, 
inclusive cumulativamente; -

lll- atividades perigosas são todas aquelas 
que, por sua natureza, condições ou métodos 
de trabalho, impliquem em risCo constante 
e acentuado de acidente grave, capaz de pro
vocar incapacidade, invalidez permanente ou 
morte. 

Parágrafo único .As attvidades penosas, 
insalubres e perigosas serão classificadas, 
consoante critérios estabelecidos pelo Poder 
Executivo, nos graus máximo, médio e mí
nimo. 

Art. 39 A aposentadoria especial é devida 
ao trabalhador que tenha exercido atividade 
penosa, insalubre ou perigosa ou que asslm 
venha a ser considerada, no tempo mínimo 
de 15 (quinze) anos; no grau médio de 20 
(vinte) anos e 25 (vinte e cincO) anCis no grau 
máximo. 

§ 19 O trabalhador sujeito às condições 
especiais de trabalho especificadas nesta lei, 
terá integralmente computados, para efeito da 
aposentadoria especial, o tempo de licença 
para o exercido de cargo de administração 
ou de representação em sindicato de sua cate
goria e os periodos em ·que, devido às mendo
nadas condições de trabalho, tenha estado em 
gozo de auxílio-doença. 

§ 29 O tempo de serviço desempenhado 
em atividades penosas, insalubres ou perigo
sas, em qualquer dos seus graus, será somado 
ao tempo de serviço em atividade normal, para 
qualquer espécie de aposentadoria, após a 
conversão daquele, segundo critérios de equi
valência e proporcionaUdade, através dos se
guintes índices, pelos quais será multiplicado: 
I-2,34 para o homem e 2,0 para a mulher, 

no grau máximo; 
n-1,75parao homem e 1,5paraamulher, 

no grau médio; _ _ - -
lll-1,4 para o homem e 1,2 para a mulher, 

no grau mínimo. 
§ 39 No caso do exercício de trabalho que 

acumule duas ou mais condições especiais, 
a contagem do tempo far-se-á pela adoç:ão 
do índice referente ao grau imediatamente su
perior, se classificadas em idêntico grau e pelo 
índice referente ao grau de maior intensidade, 
se dassificadas em grauS -diferentes. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubkação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
Contrário. 

Justificação 

Segundo o que dispõe o item II, do art. 202, 
da Carta Magna, a lei deve definir as condições 
especiais de trabalho que prejudicam a saúde 

e a jntegridade fislca, no caso as atividades 
consideradas penosas, insalubres ou perigo
sas, para fihs de aposentadoria especial, em 
tempo inferíor a _35 anos para O homem e 
30 para a mUlher. 

Nada mais justo do que contemplar o traba
lhador com a possibilidade de aposentadoria 
especial nos casos mencionados acima, con
soante o se_u grau, já tradicionalmente hierar
quizados em máximo, médio e rrúnimo. 

Abre-se também, com a proposta em tela, 
a possíbilidade de contagem do tempo de ser· 
viço em atividades comuns com as conside
radas penosas, insalubres e perigosas, após 
a conversão através de índices estabelecidos, 
segundo os critérios de equivalência e propor
cionalidade, para qualquer tipo de aposenta- _ 
daria. 

Não obstante, para que_ a lei não permane
cesse vaga, suscetível de ser regulamentada 
e interpretada segundo uma ótica casuística, 
fez-se necessário a definição clara e minu
dent_e das condições de penosidade, insalu
bridade e periculosidade. A primeira, não ten
do definição expltcita em lei, aplicou-se até 
o momento às peculiaridad~ do trabalho de 
estiva, enquanto a última, pela defasagem da 
norrila,-apenas se relacionava com o trabalho 
permanente com inflamáveis e explosivos em 
condição de risco acentuado, bem corno aos 
empregaclos do setor de energia elétrica, nas 
mesmas condições. Excluía-se, assim, grande 
contingente de trabalhadores expostos ao ris
co iminente de adde_nte grave, militantes em 
outros setores da economia. 

Da mesma forma, a presente proposição 
pretende fazer justiça aos trabalhadores do seM 
tor privado, _com relação à aposentadoria do 
tr~Qalho -~ercido sob condições penosas, in
salubres e_ perigosas, permitindo um trata
mento mais equânime e consentâneo ao risco 
a que estão submetidos, em especial quanto 
à penosidade, muitas vezes responsável pelo 
envelhecim~nto precoce e o sucateamento 
biológico de vasta gama de trabalhadores, 
muito cedo impelidos, por incapadade real, 
mas não ligada ao trabalho exercido, por omis
são da lei, à economia informal ou ao subem
prego. 

Outrossim, para evitar uma massa maior 
de aposentadorias especiais, o Poder Público 
será obrigado a exercer fiscalização mais rigo
rosa nos casos em que a penosidade, a insalu
bridade e a periculosidade devem-se mais às 
condições e métodos de trabalho do que à 
própria natureza da ocupação. É o -que obvia
mente se deseja, permitindo o exercício sau
dável do trabalho ao maior número possível 
de trabalhadores e_ nã_p Q _prêmio amargo de 
uma aposentadoria especial, a uma vida já 
consumida pelos rigores excessivos de ativida
des desumanamente condicionadas. 

Pareceu-nos também mais justa a equipa
ração da penosidade, insalubridade e periculo
sidade através dos seus graus, porquanto tra
tam-se de categorias diferentes de trabalho 
sob condições adversas, mas com efeitos da
tlõso_s-semelhantes ou equivalentes nas gra
duações estabelecidas. Evita-se, assim, adis
cricionária ·e senipre incompleta relação de 

atlvidades profissionais Suscetíveis de apOSen
tadoria especial, uma vez que há sempre ma
neiras saudáveis ou adversas de se exercer 
qualquer atividade. 

Isto posto, submetemos o presente projeto 
de lei à consideração dos ilustres parlamen
tares, certos de que tenha havido suficiente 
sensibilização _para que prestem o indispen
sável apoiamento à proposição. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1989. 
-Senador Lavoisier Maia. 

LEGISLAÇÃO aTADA 
CONSTITUIÇÁO DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

................................................................................... 
Art. 202. É assegurada aposentadoria, 

nos termos da !e~ calculando-se o beneficio 
sobre a média dos trinta e seis últimos salários 
de çontribuição, corrigídos monetariamente 
mês a mês, e comprovada a regularidade dos 
reé!iustes dos salários de contribuição de mo
do a preservar seus yalores reais e obedecidas 
as _seguintes condições: 
I- aos sessenta e cinco anos de idade, para 

o homem, e aos sessenta, para a mulher, redu
zido em cinco anos o limite de idade para 
os trabalhadores rurais de. ambos os sexos 
e para os que exerçam suas atividades-em 
regime de economia familiar, neste incluídos 
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 
artesanal; 

II- após trinta e cinco anos de trabalho, 
ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em 
tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob con
dições _e:speciais; que prejudiquem a saúde 
·ou a integridade física, definidas em lei; 

ln-após trinta anos, ao professor, e, após 
vinte e cinco, à professora, por efetivo exercício 
de função de magistério. 

§ 19 É facultada aposentadoria propor~ 
çional, após trinta anos de trabalho, ao ho
mem, e, após vinte e cinco, à mulher. 

§ 29 Para efeito de aposenfãdoria, é asse
gurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e urbana, hipótese em 
_que os diversos sistemas de previdência social 
se compensarão financeiramente, seguhdo 
critérios estabelecidos em lei. 

(À Comissão de AssuntOs SoCiais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às comissões competenres. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Finda a Hora do Expediente, passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação dos itens 
e 2, que ficam, portanto, adiados para a 

próxima sessão. - -

São os seguintes os itens com aprecia
ção adiada: 
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Item 1: 
Votação, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à ConstituiçãO noi 1, -de 1989;-de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores senadores, que -ãiterã os prazos es
tabelecidos no § 6" do art. 14, para desincom
patibilizaçáo do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER sob no 145, de 19"89, 
-da Comlssáo Temporária; favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro-
drigues e Maurício Corrêa. - ' 

Item 2: 
Votação, em turno único, do Requerimento 

n'~ 514, de 1989, do Seríador Fernando Henri
que Cardoso, solicitando, nos termos regi
mentais, tramitação conjunta para o_s Projetas 
de Lei do Senado n~ 152 e 238, de 1989, 
de autoria dos Senadores Marco Maciel, Edi~ 
son Lobão e Fernando Henrique Cardoso, reS
pectivamente, que dispôem sobre a partici
pação dos trabalhadores nos lucros ou re:;;ulta
dos das empresas. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem3: 

Discussão, erri turno único, do Projeto 
de Deáeto LegiSlativo n~ 23, de 1989 (n1 
141189, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo sobre transpor
tes marítimos entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em 
Buenos Aires, em 15 de agosto de 1985, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL 5ob ni 2!2, de 
1989, da ComíssaO -de Rela.;ões Exte
riores e Defesa Nacional 

Em discussão, (Pausa} 
Não havendo quem peça a palavra encerro 

a discussão. 
A votação da matéria fica adiada, por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-ltem4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 25, de 1989 (n~ 
158/89, na Câmãra dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo de cooperação 
cientifica e tecnológica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Dinamarca, firmado 
em Brasília, em 9 de junho de 1986, tendo 

PARECER FAVORÁVEL sob n° 216, de 
1989, da-Comissao __:,de Relações Exte· 
dores e Defesa Nadonil. - -

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação fica adiada, por falta de quorum. 
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 

-ltem5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 53; de 1989, de autoriã: 

do Senador Femando Henrique Cardoso, 
que determina a correção dos valores em 
DTN e cruzado, para valores em BTN 
e crw;ado_ novo, nas proposj_ções que au
torizem Estados e Munidpios a coil.tratar 
operações de crédito, tendo 

PARECER sob no 229, de 1989, da Co
missáo 

-de Assuntos EconômiCOs, favorável, 
nOSierrn_os de substitutivo que oferece. 

Em discUssão o projeto e o substitutivo. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação fica adiada, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa 
-ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n? 66, de 1989 (apresen
tado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer 
n9 230. _de 1989), que autoriza o Governo 
da União a contratar operação de crédito 
extemo, no montante equivalente a até 
US$ 76,000,000.00: (setenta e seis mi
lhões de dóla.r~s,ame_riç:anos), com o Del
ta Bank. 

Em discussão< (Pausa) 
Não _havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação fica adiada, por falta de quorum. 
O SR. PRESJDENlE (Pompeu de Sousa) 

-ltem7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
-de Resolução n? 67, de 1989 (apresen
tado pela Comlssao de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer 
n~ 231, de 1989), que autoriza a conces
são de garantia da União aos títulos que 

-menCiona 

Sobre a nlesa, e!Í1endas que serão lidas pelo 
Sr. 19 Secretário. 

SãÕ lidas as seguintes 

EMENDA N• 1 (de plenário) 

Dê-se ·nova redação _ao § 2~ -dO -àitigo 19 
do projeto de resoluçllo, de modo a suprimir 
a sua parte fmal, nos seguintes termos~ 

§ 29 A garantia expressa neste artigo não 
ultrapassará o valor, em cruzados novos, de 
3.600.QOQOOO (três bilhões e seiscentos mi
lhões) de Bónus do T escuro Nadonal ~ 
BTN." 

Justificação 

A redação original inclui disposições de ca
ráter regulamentar, o que escapa ao objeto 
do presente ato. A prerrogativa constitucional 
de cüspor sobre _a concessão de garantias não 
abrange, em principio, a faculdade de deter
minar ao Poder Executivo que se utilize do 
assessoramento dos órgãos de sua própria 
estrutura. 

Sa1a das Sessões. 5 de outubro de 1989. 
--..:....Senador Raimundo lira. 

EMENDA N" 2 (de plenário) 

Suprima-se o § 3°_ do artigo P do Projeto 
de Resolução n9 67, de 1989, do Senado Fe
deral. 

Justi6cação 

Este parágrafo tem caráter regulamentar, 
escapando ao objeto do presente ato. 

Além disso, tal parágrafo é desnecessário, 
_urna vez que o procedimento de outorga de 
-garantias pela União já é regulado por leis 
específicas, especialmente pelo artigo 6? do 
Decreto-Lei n9 1..312; de 1974. 

SaJa das Sessóes, 5 de outubro de 1989. 
-Senador Rminundo Lira 

EMENDA N• 3 (de plenário) 

Suprima-se o artigo 39 do Projeto de Resolu
ção n9 õ[, de 1989, do Senado Federal. 

Justificação 

·o ãrtigo Íli.corre_'éhl-erro leg-islãtivb,_ ViSto 
que, segundo a hierarquia-das leis, uma_reso
lúção não pode révogat um decreto-lei. 

Além do mais, as disposições do art. 19, 

em seus paragrafas 19 e 29, já são sufiCiente
mente restritivas. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1989. 
- Senador Raimundo Lira 

O SR. PRESIDENTE {POmpeu de Soúsa) 
-:-_l;m_ cli~cu_ssao õ projeto e _as emendas. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a_pa]avra, er:tcerro 
a àfscussào. · ·- - · · -

Com emendas, a ·matéria volta à Comissão 
de Assuntos Económicos. 

.. O. SR. PRESIDEI'ITE (PomjYeU de Sousa) 
-ltem8: 

Discussao, em turno único, ·do Proj"eto 
de Resolução n~ 68, de 1989 (apresen
tado- pela ComiSsão de Assuntos Econô
micos comei conclusão de seu Parecer 
n9 232, de 1989), que autoriza o Governo 
brasileiro a conceder financiamento ao 
Banco de La Nación Argentina, no valor 
de até US$147,000,000.00 (cento e qua
renta e ·sete -milhões de dólares america
nos), através do convênio de pagamento 
recíproro:-

Em disCussão. (Pausa) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão, (Pausa) 
- Aca adiada a votação, por falta de qu_orum. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Fica, igualmente, adiada a votação do Re
querimento no 53.5, de 1989, lido no Expe
diente, devido à falta de quorum. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo ã-palavra ao nobre Senador Ronan 

TitO. 
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O SR. RONAN 7TlO PRCI/'I(/f'{(J4 O DfS. 
CCRSO QilE, ENJRE(J(JE À REWSÁO DO 
awx:!1! saM PUl3l.JC'.OO FOSTERIOR
MENJE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB - SP. Pronunda o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, também desejo fazer, 
hoje, um registro a respeito do primeiro aniver
sário da promulgação da Constituição do Bra
sil. 

Ouvi, com muita atenção e cóm entUSiasmo 
mesmo, o discurso proferido pelo nobre Sena
dor Ronan Tito. Talvez não se devesse acres
centar mais nada. O que disse o nobre Líder 
do PMDB expressa o sentimento de todos 
aqueles que lutaram pela redemocratização 
do Brasil e que viram na oportunidade da ela
boração desta Constituição, realmente, a 
oportunidade para que este País começasse 
a mudar. Eu digo começasse a mudar quando 
acordamos das dificuldades. Para c-omeçar, 
a primeira delas, as réistências para que hou· 
vess_e uma Assembléia Nacional Constituinte. 
Não chegou o momento ainda. Na ocasião 
oportuna até eu poderei deixar algumas anota
ções, talvez aqui mesmo, rio-Senado, sobre 
os esforços realizados naquela época e sobre 
as dificuldades vindas, às vezes, de forças, que 
deveriam ser as mais responsáveis naquele 
momento, para que tivéssemos uma Nova 
Constituição. Não foi fácil. Mas conseguimos. 
Não conseguimos plenamente. Houve um-deM 
bate, debate rigoroso a respeito da Assembléia 
Nacional Constituinte sobre se ela seria uma 
Assembléia exclusiva ou não. A alguns o deba
te poderá parecer fastidioso. 

Visto depois dos acontecimentos, perece
me que o debate foi necessário. Talvez não 
tivéssemos outro caminho, senão o caminho 
trilhado. Quem conheceu de perto, como mui~ 
tos de nós. as dificuldades para que se organiM 
zasse uma Assembléia Nacional ConstitUinte, 
aqueles, como nós, que sabem dessas dificulM 
dades, entendem o porquê dessa Assembléia 
ter sido uma Assembléia congressual. 

Não creio que o fato de ela ter sido congresM 
suai tenha diminuído o ímpeto transformador 
nem a validade da Constituição. Os debates 
aqui ocorridos são o testemunho vivo de que 
essa Constituição superou as eventuais limita
ções que o fato dela ter sido congressual pode~ 
ria ter ocasionado. E supero ti por-Várias ra
zões. Algumas delas mencionadas pelo nobre 
Senador Ronan Tito. 

Coube a mim êl tarefa, naquele momento 
difícil, e que foi mal compreendida de ime
diato, de ser o Relator do Regimento Interno-
da Constituição. E foi lá que nós asseguramOS 
o mecanismo de participação. Também eu 
sei das dificuldades. Não é o momentõ ainda 
de fazermos as revisões de posições pessoais 
nem partidárias. O fato é que basta reler os 
Anais e ver-se-á que a primeira publicação 
do Regimento Interno - e a colaboração do 
nobre Deputado Nelson Jobim foi imensa 

àquela altura - , a primeira reaÇão foi extre
marfrente crítiCa. Durante dois dias não saí 
do meu gabinete, para não ter que r~ponder 
à(:jUilo que se dizia na tnbuna a respeito do 
trabalho que havia sido elaborado. E, por cu
riosidade, a crítica principal vinha no sentido 
de que o Regimento era rolha, de que a norma 
que se criara era uma norma antidemocrática. 
E qUãlilos foram à tribuna para estranhar que 
logo eu, que havia sido exilado, cassado dos 
metiSâireitos, encapuzado, fosse agora ser 
o pata-voz de um "regimento-rolha-. 

Eu cteio que a História mostrou com rapidez 
que não tinham razão os que assim, naquele 
momento~ gritavam contra o Regimento. Creio 
que hoje é reconhecido que esse Regimento 
- o Senador Ronan Tito. ª-Cabou de dizer de 
novo - é extremamente- dCmocrátko e que 
a aceitação das emendas populares foi um 
fato riOvo, emendas essas que haviam sido 
proPOStas, Daí a possibilidade de que hou
vesSe -algum mecanismo de modo tal que, 
sem ferir a democracia represe-ntativa, a parti
cipação direta, era simplesmente um aggior
namento, e nós estaríamos simplesmente mo
dernizando a concepção de democracia. Não 
ror fácil, mas foi proveitoso. 
_ O SiSt€ina de filtros_~lJc~fvos, que mendo

nau agora o Senador Ronan Tito, permitiu 
o equilíbrio necessário. Certamente a oPinião 
pública ainda ·se reçordará dos qualificativos 
iniciais-ao Primeiro anteprojeto, que forinjusta
mente atribuído ao Relator Bernardo Cabral, 
_quando, por função regimental, S. Ex' não ti~ 
nha que fazer nada, a não ser juntar as váiias 
propostas. S. Ex~ era absolutamente inocente 
dos crimes de que o acusavam e se chamava 
aquel~ anteprojeto de monstrengo. Dizia-se 
que era 1fnpossível dali nascer qualquer Cons
tituição. Ninguém percebera que era apenas 
u_rn primeiro movimento e que, tendo o Con
gresso se aberto ao Pais, um Pais contraditório 
como o Brasil, cheio de injustiças, cheio de 
divergências, cheio de regiões absolutamente 
desiguais, enfim, com miseráveis, com ricos, 
com tudo o- que sabemos, obviamente este 
Pais, quando fala, ele não fala a mesma lingua
gem, sequer fala a linguagem dos mais educa
dos, não sabe o vernáculo. Quantas propostas 
descabidas, quantos disparates, meu Deus, 
chegaram até nós! Mas isso é o Brasil. 

E se quiséssemos ·simplesmente fechar os 
olhos e f~er__ ;:t melhor Constituição, o que 
seria isso? A de sábios? Aquela imensa, exten
sa dlscussão sobre se deveríamos ou não acei
tar uma grande comissão. 

Mas será que, pelo caminho da grande co
missão, ter-se-la essa negociação imensa que 
hOuve no Brasil? Ou terá sido melhor começar 
com o monstrengo que mostrava também 
uma cara que o Brasil tem, uma cara desajei
tada, de País qUe em- mi.iita --coiSa é capenga, 
qüe não tem- hada de tão moderno quanto 
se pensa e que de outro lado tem? 

PareceuMnos que o caminho democrático 
era o_ mais áspero, no entanto era o caminho 
mais favorável para urna real transformação. 
Não queríamo·s simplesmente um bom texto, 
uma Çriri:Stituição não é um livro, uma Consti
tuição é uma grande negociação que ou se 

faz entre as elites oa com toda a sociedade. 
Nós, pelo menos, tentamos abri-la para a so
ciedade. Isso é inegável, houve essa abertura 

- Houve essa abertura e ela começou pelos pró
prios constituintes, aqueles que faziam restri
ções ao fato de a Constituição ser congressual; 
imediatamente s_~_aperceberam que, logo de 
início, a Assembléia Constituinte estava muito 
inquieta. 

Eu me recordo, eu era líder, na época, do 
PMDB, da dificuldade que era ter o título de 
üder. Porque me velo à lembrança muito do 
que ocorreu aqui com outros episódios que 
eu vivi, na Fra~a. em Nanterre, onde era proM 
fessor em maio de 1968~ quando houVe a 
famosa -~plosão da revolução cultural, e o 
principal chefe dessa revolução chama-se Da
rúel Cohn-Bendit, era aluno meu, aluno regu
lar, e eu assisti, de muito perto, a tudo aquilo, 
e vi, em Nanterre, talvez o começo de uma 
linguagem nova e que, efetivamente, se queria 
ter a presença, a existência valia mais, talvez, 
até que a consciência. 

Aqui havia um pouco desse assembleísmo 
que vi em Manterre, que vi em São Bernardo 
nas greves de 1978, 1979, 1980, e -que vini.os 
em tantas partes deste Brasil, que também 
hoje tem uma forte reivindicação de partici
pação. Os parlamentares constituintes que
riam participar, não aceitavam lideranças, não 
aceitavam sequer hierarquia entre as cernis-

- Sões. E como· riós custou criar a Comissão 
de Sistematização! Fizemo-lo inspirados em 
PortugaL Lá também houve esta forrna de co
missão. 

Mas foi preciso desdentar a comissão. Eu 
a queria mais feroz, Com m_aiores poderes para 
ajustar mais oS_ textos. Não foi possível, tive
mos que ceder ao ímpeto do Parlamento, ao 
ímpeto dos constituintes, que não queriam 
qUalquer hierarquia que se sobrepusesse à 
vontade soberana da Assembléia. Eram todos 
JPUSSeaiJ.nianos ~em o_ sat>er, A vontade de
mocrática legítima era a vont:~.de geral, quan
do ela se expressa através da presença e do 
voto direto do conjunto daqueles que vão ser 
atingidos pela medida. O Brasil assistiu a uma 
Assembléia Nacional Constituinte de inspira
ção rousSeauniana, e nós, queríamos ultra
passar Montesquieu, não logramos sequer 
atender a esse ímpeto rousseauniano. A temá
tica brasileira, a exigência de participação era 
muito mais forte que a da representação. Que
ríamos completar a representação com a par
ticipação. Aqui se exigia a participação plena, 
e a todo instante. E assim foi feito. Cada parla
mentar, praticamente, se situou na comissão 
que bem entendeu e pôde apresentar emen

. das na sua cornissão ou em qualquer outra 
comissão, gerando uma pletora de emendas, 
centenas de milhares, mais de cem mil emen
das que só puderam ser processadas graças 
à dedicação enorme dos funcionários desta 
Casa e da Câmara, sem o que isso nãO ocor
_reria. Os resultados desses processos histó
ricos, não imaginam o quanto eles significam 
de trabalho, de sacrifício de muita gente anô
nima. 

___ E assim foi feito. FomOs, pçu.icb_ a pouco, 
digerindo aquela verdadeira indigestão intdal 
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de participação: emendas de todo o tipo, as 
mais desparatadas. Pouco a pouco, as coisas 
se decantaram. Quando se chegou à ComisM 
são de Sistematização, a batalha já era campal. 
Já se via muito bem os lados que havia na 
Constituinte. As lideranças tinham que fazer 
esforços. O líder do meu partido, na época, 
que era o Senador Mário Covas, tinha que 
se desdobrar em esforços. E não foi S. Ex"' 
o único. Quantos outros líderes de outros par
tidos e do nosso próprio se desdobraram! Por 
mais que tentássemos negociar, havia pontqs 
que eram inegociáveis, em que só o voto re
solvia. 

Fomo-nos acostumando com as vitórias e 
com as derrotas. Perdi com o Senador Ronan 
Tito em muitos casos. Perdemos a reforma 
agrária. Na fase final, coube a mim e coube 
ao Senador José Richa defender da tribuna, 
pela liderança, a reforma agrária. Mal posta, 
não por nós, em termos de terra produtiva, 
quando o que queríamos não tinha nada a 
ver com terra produtiVa. 

Curiosamente, esta ConstituiÇão que aí está, 
em matéria urbana, até inova. Em matéria ru# 
ral, ela considera a propriedade um dlreitodivi# 
no, sagrado. I:: curioso. Os mesmos que vota~ 
raro assim votaram em matéria urbana de ou· 
tra forma. Se alguém tem um terreno na cidaw 
de, está absolutamente _sujeito ~função social 
e até ao planejamento, e é até passfvel de 
pena. Pode o prefeito, com anuência da Câma· 
ra, obrigá-lo até à construção, estabelecendo 
impostos progressivos, e, no limite, desapro
priar com titulas da dívida urbana. 

Tudo isso que pareC:eü tranqúilo, porque 
moderno, porque lógico, foi inaceitável do 
ponto de vista do que ocorreu no campo. Cer
tamente por incompreensão, certamente pela 
manipulação de interesses políticos hoje ex
postos. Não são os produtores do campo, dl_s
se bem o Senador Ronan Tito~é-a manipu
lação política que fez com que aquilo que era 
modernização aparecesse como se fora a per
sonificação do diabo, do demónio. 

São episódios, perdemos em alguns pon
tos, perdemos noutros pontos também signifi
cativos. Talvez, politicamente, o maior defeito 
que tem esta ConstituiÇão, no organizar a liber
dade, tenha sido de que não fomos capazes, 
como conjunto, de elaborar um sistema de 
governo que atendesse àquilo que desejáva
mos. 

A Constituinte toda queria o parlamenta
rismo; ela foi feita, está toda ela inspirada no 
parlamentarismo. _O parlamentarismo venceu 
em todas as etapas preliminares. À última ho
ra. por pressões desencadeadas do Palácio, 
das Forças Armadas, dos Governos estaduais, 
da imprensa, dos donos da imprensa, dos em
presários~ parecia que seria impossível instituir 
o regime parlamentarista, porque seria o caos. 
Isso vinha atado a outra demanda, a de um 
ano a mais de mandato. Então, na sofregui~ 
dão, aqueles que estavam tão preocupados 
com o caos nem tiveram tempo para corrigir 
a Constituição na sua íntegra e Cortaram ape
nas do parlamentarismo o Poder Executivo, 
deixando o resto da ConstitUição altamente· 
padamentarizada. 

Fui membro da Comissão de Redação A
nal; nesta Comissão, nós, parlamentaristas ti
vemos que propor o corte de vários aspectos 
da Constituição que tinham sobrado com o 
seu ímpeto parlamentarista, com suas normas 
parlamentaristas, porque, no açodamento, os 
prestdendalistas se esqueceram. Sobrara, por 
exemplo, a possibilidade de um voto de des
confiança a ministros, individualmente, o que 
é um absurdo. Tivemos que, à última hota, 
ajustar de novo a Constituição ao modelo da
queles que havíamos vencido momentanea
mente, e hoje é difícil, realmente, governar. 

__ O Sr. Irapuan Costa JúnJor- Permi~ 
te-me V.~ um_aparte, nobre Senador? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Pofs não, SenadOr, com o maior 
prazer. 

O Sr. Irapuan Costa Júnior - ParabeK 
nlzo, antes de mais nada, V. Ex.' pelo magnífico 
trabalho que desenvolveu durante todo o pe
riodo de confecção da nova Constituição. Sou 
testemunha insuspeita da sua dedicação, da 
sua competência, enfim, de todo o trabalho 
que V, Ex• desempenhou. Gostaria de fazer 
uma observação. Não é de_ se estranhar que 
a nOva CóhStituição brasileira não difira multo 
da antiga, porque ela não representou, em 
primeiro lugar, nenhuma_ aspiração popular. 
Foi fruto da moVimentação crescente de uma 
elite, ou seja, das esquerdas brasil.eir~, sequer 
foi fruto de uma ruptura institucional, que não 
tivemos. O que estamos vendo ocorrer é uma 
transição- pacífica, nos moldes bi-asileiroi- de 
um regime mais autoritãrio para wn regime 
mais democrático. De modo que não é de 
se estranhar que a Constituição n-ao- difira mui
to da anterior. Por quê? Porque os represen
tantes do povo que foram eleitos para fazê-la, 
fizeram-na segundo a própria vontade popu
lar, que não queria, que não desejava -Olga
mos assim - algo como uma mudança de 
regime via Constituição. Presto_esta pequena 
colaboração à sua brilhante oração, parabeni· 
zando-o pelo seu trabalho, que foi brilhante, 
sem dúvida alguma. V. Ex"_ é um dos grandes 
nomes do Senado e de todo o Congresso. 
trabalhou arduamente, mas não poderia estraK 
nhar que a ConstitUição presente fosse algo 
muito parecido com a Constituição anterior, 
porque ~s_sa foi a _vontacle do povo. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO -Agradeço ao Senador Irapuan Cos
ta Júnior, que, com a gentileza que sempre 
me dispensa, mais uma vez me distingue com 
as palavras que, como S. & mesmo diz, são 
insuSpeitas. Na verdade, tem S. Ex• razão, esta 
Constituição não é fruto de uma quebra de 
regime, é fruto de uma ampla negociação. 
Portanto, não difere_ da linha qUe estava aqui 
traçando; apenas V. Ex" quando chegou ao 
plenário, eu mencionava alguns pontos, uns 
poucos pontos _em que houve embate maior, 
em que ora perdemos, ora ganhamos, depen· 
dencjo_da_ perspectiva de cada um. 

Sf. Presidente, Srs. Senadores, reafirmo o 
que diss_e o Senador Ronan Tito: no conjunto, 
esta Constituição, de alguma forma, foi um 

instrumento para que _o Brasil sofresse uma 
espécie de terremoto cívico e passasse à se 
preocupar com problemas mais concretos. 

Vm para o Senado, Sr. Presidente, em 1982, 
quando ainda estávamos sob o regime ante
rior. Poucas forças sociais acorriaJ!l ao Con
gresso então. O Cot1QteSSo era muito calmo, 
talvez mais hierárqUico, talvez mais fácil de 
trabalhar. 

Com a Constituinte, assistimos a uma trans
formação profunda, assistimos à sociedade 
descobrir o Legislativo. E, aqui, acorreram to
dos, e quantos! Aqui vieram padres, sindica
listas, juízes, militares, índios, mulheres, defi
cientes físicos e até banqueiros. Uma vez rece
bi um pedido de audiência de _um dos maiores 
banqueiros do Brasil, de wn desses que nunca 
aparecem. Recebi-o com júbilo, porque achei 
importante que pessoas tão poderosas sintam 
que há outros poderes e com eles devam ne
gociar. (Pausa) 

Devo dizer que não faço nenhuma indireta, 
Senador JarbaS PaSsãrinho. I:: maldade. Devo 
dizer que o banqueiro com quem estive nessa 
ocasião foi de extrema gentileza e_ conversou 
sobre assuntos de interesse público e não de 
interesses particulares, assim como ocorreu 
com vários d~ que aqui vieram. 

Isso mudou a face da democracia brasileira. 
Houve wn entrosamento maior entre o Parla
mento e a sodedade, o que me parece, tam
bém, ser tão importante quanto o resultado 
da Assembléia Nacional Conslituinte. 

O Sr. Irapu-an--C:Osta Júnior- Permi
te-me V. ~outro ·aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO- Pois não. 

OSr.IrapuanCostaJúnlor-Nãoquero 
perturbar. 

O SR. FERNANDO HEI'!RIQUE CAR
DOSO - Não, é um prazer. 

O Sr. lrapuan Costa Júnior - Essa foi 
uma faceta positiva. Concordo com V. Ex', 
e longe de mim pensar que V. EX', que é um 
homem extremamente polido, estivesse fazen~ 
do alguma menção pessoal. Eu diria mesmp 
que essa... · · 

O SR. FERNANDO HEI'!RIQUE CAR
DOSO- Tenho razões pessoais para não 
mexer com banqueiro. 

O Sf, lrapuan Costa Júnior - Eu diria 
mesmo que essa faceta dos trabalhos consti
tuintes foi extremamente positiva, porque fez 
com que a direita brasileira atentasse um pou
co mais para o social. Acho que falta um com
plemento, fa1ta que a esquerda brasileira aten-
te m1fs para o econômico. • 

O SR. FERNANDO HEI'!RIQUE CAR
DOSO-V. Ex!' disse algo com o que concor~ 
do: a_ direita brasileira tem qUe prestar mais 
atenção ao social. Concordo também que a 
esquerda deve prestar mais atenção ao econô
mico, e é para Isso que há o debate. Acredito 
que a Constituinte _s_erviu também para isso. 
Quantas_ pessoas tiveram que, pela primeira 
vez, calcular a relação entre custo e benefíOO 
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Pelo coração, pela generosidade, teríamos 
aceito muitas outras reivindicações além da
quelas que foram incluidas na Constituição. 
No Brasil, em princípio, quem faz demanda 
social e_stá com a razão. No_ entanto, u_ma coisa 
é ter razão, uma coisa é ser justo, outra coisa 
é ser possível, e o político tem que olhar não 
apenas a justeza da causa pretendida, mas 
a sua "exeqüibilidade. 

OSr.JarbasPassarinho-Serbomsen
dojusto. 

O SR- FERNANDO HENRIQCIE CAR
DOSO-Ser bom sendo justo.lsto aprende
mos também aqui, nas negociações, nas du
ras negociações da Assembléia Nacional 
CoilStltuínte~ . . . . .. 

Sr. Presidenfe~ não" C[ueto alonfÍar-me. Veja· 
que o Líder do PDS, Senador Jarbas Passa
rinho, também está inscrito para falar. Queria 
apenas deixar "este registro e dizer que, com 
as criticas algumas que fiZ, outras que poderia 
fazer, para o meu gosto a Constituição é dema
siado corporativa, houve muitos interesses 
que melhor estariam fora da Constituição do 
que_ nela abrigados.. Apesar de todas essas 
ressalvas, esta Constituiçã9 teve, de fato, uma 
virtude democratizadora. Ela consagra o Esta
do de Direito, ela incOrporou o que havia de 
inovação em matéria de- direito do cidadão, 
incluindo ar habeas-dt~tll, mandato de injun
ção, mandado de segurança coletivo, e quan
tas outras instituições_ que ainda não foram 
assimiladas pela sociedade, que até hoje não 
estão em pleno uso, porque a sociedade ainda 
não se refez do choque - s_e _é que posso 
repetir esta palavra--, do choque que a Cons
tituição produziu no Brasil. Tudo isso __ está hoje 
acolhido no texto constitucional E_rnai_s __ -
e com isso termino -·além de assegurar os 
direitos, ela desenhou o _rosto do Brasil, que 
seria_ um Brasil mais igualltárlo. Alguns até 
podem criticar não eu -, que a Constituição 
tenha ainda os meios. e ela não produz os 
meios_ para que atirijainos um ideal de maior 
bem-estar coletivo. Mas o que faz o Consti
tuinte? Vota em função da conjuntura e trans
forma em determinaçãO conStituciorial o pre
sente, ou deixa inscrito- af alguma COiSa- de 
um vir a ser, de uma aspiração de futuro. 

Nós optamos, talvez, pelo futuro. O caminho 
não está claro como chegar Já, como fazer 
com que todos os. beneficias previstos sejam 
alcançados efetivamente, mas aí repito o Se
nador Ronan Tito: é o espaço de liberdade 
que a sociedade deve preencher. Nada subs
titui um bom governo, e uma Constituição 
não dará siso a ninguém, nem aos governan
tes, nem aos leitores, como estamos vendo 
agora. Mas ela dá aquilo que é essencial, um 
quadro que permite estabilidade e que_ vai per
mitir- ten_tró certeza- que o Brasil se ajuste 
com mais democracia e mais igualdade. 

Outro assunto me traz à tnbuna, Sr. Presi
dente. 

Há cinqüenta anos do inicio da Segunda 
Guerra Mundial, seria bom acreditar que o na
zi-fascismo é uma página virada da história. 
wna memória dolorosa_ mas para sempre con
finada no passado. Infelizmente não é assim, 

ou. não _Q é tão definitivamente quanto gosta
ríamos. Em vários p-aíses, grupos· nazi-fascis
tas_ têm uma pres_ença política limitada, mas 
ponderável. Em outros, como o Brasil, onde 
esses. grupos são praticamente inexpressivos 
do ponto de vista político-eleitoral, eles não 
deixaln .de existir e de agredir, sempre que 
podem, a consdência democrática da socie
dade, com a ostentação das idéias ~ símbolos 
do nazi-fascismo. 

É o caso atual da publicação, por uma edito- -
ra de Porto Alegre, de uma série de livros de 
propaganda anti-semita e pró-nazista. 

Não vou abusar da atenção dos Srs. Sena
dores, comentando o conteúâo dessas publi
cações. São os delírios conspiratórios de sem
pr_e, acrescidos de uma novida"de: a pretensão 
de recontar a hiStórla da dominação nazista 
sobre a Europa (a editçira se denomina, a pro-_ 
pósito, revisão), negando o holocausto dos 
milhões de judeus e de outras vitimas inocen
tes nos campos de concentração! 

Luís Fernando Veríssimo lembrou bem, nu
ma ctônica sobre este episódio, que não se 
ppde legisla~ sobre os sentimentos dos outrm;, 
Não há lei que impeça gente perturbada, res
sentida ou simplesmente estúpida de cuhivar 
no seu íntimo sentimentos e idéias racistas. 
E a Constituição demo-crática que votamos 
assegura a mais ampla liberdade de expres
são. 

Ao mesmo tempo, a Cons_tituiçâo _enquadra 
como .. crime inafiançável e imprescritível, su
jeito à p-ena de reclusão, nos terrnos da lei 
", a prática do racismo. O Congresso Nacional 
já providenciou a regulamentação desse dis
positivo, atraVés da Lei n" 7.716/89. 

Nem sempre é fácil estabelecer, em cada 
_caso, o liniite entre a mera expressão de idéias 
e s_entimentos e a prática de atas criminosos 
inspirados por esSas mesmas idéias e senti
mentos. Isto cabe_ à Jus~ça decidir. 

A nós, como legisladores, cabe prover aJus
tiça e a sociedade de critérios claros para apli
car o p-rírtcípio constitucional aos casos espe
cíficos. Da minha parte, estarei atento à prática 
dos tribunais e às manifestações da sociedade 
para Verificar se a legislação em vigor é sufi
ciente para coibir o incitamento à discrimi
nação radal 

Mas cabe sempre, e acima de tudo, uma 
atitude firme de repúdio a esse tipo de mani
festação. Se a estupidez nazi-fascista não pode 
ser extinta por lei, mantê-la dentro de limites 
socialmente suportáveis depende da capaci
dade de convencimento, do esforço pedagó
giço incessante O e quem tem compromisso__ 
cqcn a verdade histórica e acredita na demo
cr~da COJ'!"lO únlca regra de ço_!1vivênçia com-_ 
pativ_el com a digntdade humana. Por isto que
ro registrar para este Senado, em meu nome 
e no ~ª bancada do PSDB, nossa veemente 
condenação a essas publicações e nossa soli
dariedade para com a comunidade israelita. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito 
berri! Pallnas. ú oradOr é Ci.i.ffiprlmentado.) · 

. O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre S_enador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pronuncia o seguinte dts<:urso.)......,.. Sr. Pre
sidente, Srs, Senadores, o nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso, Supondo que me 
privl1egiava, disse que ia çonduir o seu discur-
so, porque eu estava inscrito para falar._Ao 
contrário, S~ ~ me puniu. Porque eu perdi 
a oportunidade de ouvi-lo por 'mais tempo e 
qe sempre receber lições desse admirável so
ciólogo, professor, assistente de Reger Bastide 
e nosso mestre neste plenário. 

Hoje parece que é a fala dos líderes aqui. 
Falou·O líder do PSDB, falou o Líder do PDT, 
falou o líder do PMDB e falou o nobre Senador 
Pompeu de Sousa a r~speito da data que, hoje, 
talvez nós pudéssemos estar comemorando 
aqui com o plenário menos rarefeitõ do (Jue 
este, em que falo nesta hora. • 

O meu partido, Sr: Presidente,_ Srs. Senado
res, que ainda é o PDS, o meu partido tev_e 
na Constituinte, como se sabe, uma posição 
de relevo em desacordo e inadequada com 
a sua presença quantitativa no conjunto de 
constituintes, porque éramos apenas 6%, ini
Cialmente, na Constituinte e tiVemos a oportu_
nidade de ter alguns relatores adjuntos como, 
por exemplo, o saudoso Senador Virgílio Távo
ra,_ tivemos a oportunidade de ser convocado 
pela Maioria, pelo PMDB, pelo Partido_ da Fren
te Liberal e até pelos partidos de esquerda. 
para ser um dos vice-presidentes da Comissão 
de Sistematização, o que não caberia, pela 
representaçã-o quantitativa do PDS, e, final
mente ainda, como cc-presidente da Comis
são da RedaÇ:ão, por eScolha, pessoal, do De- -
putado Ulysses Guimarães. 

A nossa presença, portanto, foi apenas anci
lar, nós auxiliamos a Maioria a fazer o_ seu 
texto constitucional, e esse texto, no meu en~ 

- tender, com todos os lados favoráveis que ele 
tem, indiscutivelmente é, na história das Cons
tituições brasileiras, com9 já se dis~ aqui, o 
melhor de todos, do ponto de vista, especial
mente, das franquias individuais e dos direitos 
fundamentais, mas é justo dizer que também 
essa Constituição trouxe, indiscutivelmente, 
alguns g~aves problemas para a ge?tão da coi
sa pública no Brasil. O primeiro deleS está, 
precisamente, no hibridismo que a Constitui
ção tem hoje, entre uma forn::aa de governo 
-eu prefiro usar esta expressão e não sistema 
de governo, que é uma expressão utilizada 
por Karl Loewenstein - parlamentarista e 
uma forma de governo presidencialista. 

Como sabemos, ã ·comissão de Sistema
tização terminou _o seu trabalho com um texto 
parlamentarista. Ele era totalmente parlamen
tarista. E, desde logo, aliás, mostrava o fim 
do Governo do Presidente Samey1 porque Sua 
Excelência deveria terminar _o seu governo em 
15 de março de 1988, de acordo com o texto 
d~ Comissão_ de Sister:natiiação, _Quando_ o_ 
nobre Senador Humberto Lucena apresentou 
a emenda do projeto presidencialista, fez-se 
uma <,Idaptação. E essa adaptação foi c_ori:to 
recauchutar alguma coisa: ele perdeu a nObre
za inicial que tinha, original, e foi apenas re
me_ndado de algum modo. O _que fez, por 
exemplo, com que _a medida provisória esteja, 
}!qe, sendo já utilizã""dã j>elo Présidehte daRe-
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pública em mais de noventa casos. Eritão, nós 
temos noventa medidas provisórias que foram 
editadas pelo Presidente da República para 
governar o País. E enquanto os nobre"s mem
bros da oposição ao Govem6, que eU defen
dia, queixavam-se tanto do decreto-lei, a me
dida provisória dá ao Presidente da República 
uma força muito maior do que o decreto-lei 
dava aos presidentes generais que governa
ram o País atê março de_ 1985. Porque en
quanto o decreto-lei tinha restrições, e essas 
restrições eram constitucionais, a restrição 
constitucional que aparece na Constituição 
atual é apenas subjetiva, porque o Presidente 
da Repúbltca, desde que julgue urgente e rele
vante a matéria, .tem absoluta liberdade de 
mandar a matéria para a apreciação do Legis· 
lativo brasileiro. Isso me parece realmente al
guma coisa que daqui a quatro anos, quando 
deveremos fazer revisão da Constituição, pro
vavelmente será objeto de uma mudança ra
dical. 

Vejo grandes conquistas, sem dúvida ne
nhuma, nessa Constituição atual e, há pouco; 
algumas dessas conquistas foram expressa
das pelo nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso. Não tive oportun-idade, infeTizmerite, 
de ouvir o Senador Ronan Tito, porq~e éstava 
cumprindo uma determinação do Presidente 
da Casa, e recebendo uma delegação militar 
alemã. T ai vez pelo fato de eu ter sido coronel, 
fui designado para essa honra. Acontece que, 
não ouvindo os discursos anteriores, corro o 
risco de ser repetitivo. Mas, gostaria de indicar 
três exemplos, apenas para mostrar a evolu
ção do meu ponto de vista da Constituição 
brasileira em relação às anteriores. 

A primeira, o habeas data. Realmente uma 
admirável conquista que eu já tinha notado 
na lei fundamental da República Federal Ale
mã e feita no Brasil com características ainda 
de maior profundidade; resta ver a sua execu
çao, e fazer com que nessa execução aquilo 
que está apresentado como intenção, como 
desejo e como garantia individual, possa ser 
respeitado integralmente. 

O segundo ponto para O que chamo a aten
ção é__ o capítulo sobre _o meio ambiente. Não 
há provavelmente hoje, em nenhuma Consti
tuição no mundo, um capítulo sobre o metó 
ambiente tão protetor como o que temos hoje 
no Brasil, dos recursos naturais brasileiros reM 
nováveis ou não-renováveis. -

E. finalmente, um terceiro capítulo, que é 
o- referente aos índios. O que nós colocamos 
hoje na -constlfuição, a gatantia da pOSse da 
terra, desde que tradicionalmente usada pelas 
tribos, nos coloca numa frente de vanguarda 
em relação a outros povos do mundo. 

Temos pontos ·que foram considerados 
aqui como altamente negativos. Por exemplo, 
ouvi uma crítica contundente a respeito da 
reforma agrária. Ora, eu acusb exâ.taiTiente a 
esquerda brasileira de ter inviabiliz<;~:do_ a refor
ma agrária na Constituição atual. Por quê? 
É rrtuito simples e me parece-ae1ihitivo o argu
mento-- que me desculpem a imodéstia. No 
momento em que se colocou como insus
cetível de desapropriação para qualquer víncu
lo e para 'fins de reformei agráriã a pequena 

pfopriedade e também a média propriedade 
inviabilizoU-se a reforma agrária no Brasil, por
que em alguns Estados, nós sabemos, o pro
blema é mais grave pelos minifúndios impro
dutivos do que pelos latifúndios existentes. En· 
tão, Isso deveria ser objeto também de reforma 
agrária. Na minha terra, uma empresa média 
rural chega perto, ou até ultrapassa, de mil 
hectares, e se esses mil hectares são também 
insuscetiveis de desapriopriação, eles vão ser 
usados de maneira especulativa, a partir do 
momentO em qUe aquilo vale apenas para, 
através da passagem de uma estrada, através 
da passagem de uma linha de transmissão 
de eletricidade, ter maior valor a terra nua. 

Ora, a minha impressão- e me desculpem 
os ilustres membros da esquerda no Brasil 
- é que houve uma preocup<:ição com o po
der do Sr. Ronaldo Caiado. Conio ele estava 
fazendo uma arregimentação muito grande 
do pequeno produtor rural - e como demo
cracia é Pitágoras, é número, quem tiver maior 
número ganha- o que procurou a esquerda? 
Desde-Jogo, dentro da área rural, procurou 
buscar o pequeno e o médio produtor e retirá· 
los da ameaça de uma desapropriação. Com 
isso, eles ficariam - supondo que ficariam 
-com es-sã·-gente ao seu lado e, automatica· 
mente, fariam a reforma agrária, no Brasil, 
apenas às exPensaS da grande propriedade 
produtiva, o que me pareceu um verdadeiro 
absurdo, razão pela qual fui à tribuna combater 
esse Ponto de vista. AchO, pOrtanto, que a re· 
forma agrária, como salientou o Senador 
Pompeu de Sousa, quando falou aqui, ela fica 
aquém, fica inferior àquilo que o Presidente 
Castello Bran_co_editou corn o nome de Esta· 
tuto da Terra; quer dizer, houve uma regres
são. Nisso, não avançamos e é evidente que 
precisamos avançar num País em que a con· 
centração da propriedade é de tal ordem que 
me parece, se não estou equivocado; um- por 
cento dos proprietários de terra no Brasil de
tém cerca de cinqüenta por cento da terra 
agriculturáv_el neste País. Isso foi um ponto 
que, provavelmente, -também pode ser objeto, 
anianhã, de uma discussão menos emocional, 
menos contaminada de caráter ideológico, e 
mais voltada para soluções racionais. __ 

EntretantO, Sr. Presidente, vejo com extre· 
ma tristeza o retardamento da votação de leis 
complementares e lei ordinárias. Num elenco 
de cerca de trezentas, não fizemos _dez por 
cento da nossa obrigação. 

Temos, por exemplo, o Conselho da Repú
blica,-que -deveria ser, imediatamente, objeto 
de lei que o regulamentasse e o Conselho 
da República está em ser. E quando, há dias, 
'o Minislro da Justlça, o atual,- digo o atual, 
porque tem mudado muito - declarou que 
era precfso, lá na minha terra, no Estado do 
Pará, fazer, provavelmente, uma medida que 
chamávamos outrora, de exc~_ção_que é, ago
ra, a _queStão do estado de defesa, ele se es
queceu" que o Estado de Defesa para existir, 
tinha que passar pelo crivo do Conselho da 
República e pelo crivo do Conselho de Defesa 
Nacional. 

- EritãÕ, não temos: o fundamental, que é o 
ConselhO da República estabelecido. 

A participação nos lucros, que foi colocada 
pela primeira vez numa Constituição brasileira 
em 1946, ficou em ser, também, durante deze
nas de anos: Agora, pelo menos, já exiStem 
alguns projetas de lei. Não sel se poderão ou 
não ter curso rápido nas duas Casas do Con
gresso, mas estão at até agora sem aprovação 
e, ao mesmo tempo em que esse projeto de 
lei pode não ser aprovado, ele também sugere 
a necessidade de urna crítica, porque, quando 
fui Ministro do Trabalho, eu vinha impregnado 
desses princípios, porque entrei na vida polí
tica louvado naquilo que era o Solidarismo 
Cristão, hoje abandonado pela Teologia da 
Libertação. · · · 

Então, a idéia do solidarismo que vinha de 
Lebret, vinha de João XXIll, vinha também de 
Paulo VI, essas idéias foram, aos poucos, sen
do substituídas por uma Sociologia da Liberta
ção,_ diferente de uma Teologia da Ubertação 
e, em conseqüência, podemos estar com al
gum pmblema de interpretação grave pela 
frente. 

Ora, por que eu diria isso? Porque enquanto 
nós verificamos que a participação nos lucros 
deveria ser uma necessidade absoluta, quan
do entrei na vida política, como disse, eu co
mecei a analisar projetas. E um -deles, que 
me impressionou, foi o do falecido e saudoso 
Marechal Juarez Távora. Quando fui analisar 
isso no Ministério do Trabalho, junto com os 
ãSsessores que os Ministros têm e de (juem 
os Ministros dispõem, verifiquei que o- únic_o 
País do mundo que tinha uma regulamen
tação a esse respeito era o México, e o México, 
naquela altura -estou me referindo aos anos 
de 67 a 69 -o México, naquela altura, repito, 
dava como participação nos lucros pratica
mente o valor de um salário a mais. 

Nós já tínhamos o 139, íamOs-terem seguida 
o 149• Algumas empresas brasileiras, inclusive 
estatais, parece que têm 17 salários. 

Então, a colocação da participação nos lu
O'OS a partir desse momento fica diferenciada 
porque com o Presidente Médid ·apãreceu o 
PIS-Pasep, a título de admitir uma participação 
nos lucros também. Então, era o PIS na área 
do trabalho comum, normal, e o Pasep na 
área do trabalho daS empresas oficiais, admi
nistração direta e indireta. 

Mas, temos também aqui a urgência, a ur
gência urgentíssima, até agora não satisfeita, 
"da regulamentação para as eleições presiden
ciais 'e para as eteições" de governadores, p're
feiios, senadores, deputados porque a Câmara 
inteira vai se renovar - vai se renovar, digo 
eu, no sentido de que terrrlinam os mman
datos, espero que não renove toda ela -, o 
Senado por 1/3 da sua composição e isto faz 
com que, ou fez com que, ontem, ao dar uma 
entrevista eu fosse um pouco cáustico, fazen
do um tipo de autocrítica dizendo: nós fiZemos 
um trabalho de 20 meses, estafantes que -~Ies 
foram, para dotar o País de uma Constituição 
modema e agora passamos um ano sem fazer 
praticamente mais nada, a não ser 10% de 
complementação da legislação necessária pa
ra tomar a Constituição um fato concreto e 
não apenas uma bela declaraçáo de intenções. 
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Sr. Presidente, esse receio ainda o tenho,te
nho-o modificado, Srs. Senadores, porque ve
jamos o que está acontecendo conosco hoje, 
o que está acontecendo nesses dias em que 
temos visto aqui ürrl21. preSença pequena de 
Congressistas; há dias, a Câmara dos Depu
tados chegou até a inovar com aquela nova 
semana. Eu conheda a semana inglesa, eu 
não conhecia a semana parlamentar. A sema
na parlamentar é a de quarta-feira e o resto 
fica para o descanso ou para as atividades 
nas bases, nas famosas bases eleitorais. Pare
ce que recuou disso. Era um dia apenas, re
cuou disso. 

Nós, no Senado, continuamos votando, pe
Jo menos, na 3~. na 4' e na 5~,_ mas com um 
número que não é satisfatÓrio: · 

O que acontecerá no~ano qlie vetri? 
A mim me parece que será pior. Porque 

este ano é uma eleição para Presidente da 
República, mas uma chamada eleição solteira, 
uma eleição em que haverá apenas candi
datos para Presidente da República e nem to
dos os Congressistas estarão aproximados 
desses candidatos e fazendo parte da sua 
campanha. Mas, a partir do momento em que 
o candidato for o próprio Deputado ou "o pró
prio Senador tentando a sua reeleição, é evi
dente que ele precisará d_e muito mais tempo 
para esse acompanhamento. 

Então, isto me faz um Potico -temeroso em 
relação ao que poderá acontecer, dentro do 
próximo ano, que é o óltimo dessa legislatura, 
em relação à ultimação do trabalho de moJ
dura da COJi.Stituição Brasileira. 

Neste fim de tarde, Sr. Presidente, falando_ 
pelo meu partido, e certamente com o apoio 
do meu colega de Bancada, embora ele pre
tendesse ter autografado a Constituição com 
restrições, pOrque do ponto de vista eConó
mico· o Senador Roberto Campós não con
corda com o que foi colocado, acho que posso 
dizer, em nome do meu partido, que a nossa 
contnbuição foi dada para que tivéssemo_$ ou 
tenhamos uma Constituição qUe nos assegu
re, não apenas, como disse ainda há pouco, 
uma bela, magntfica e exuberante declaração 
de intenções, mas wna Carta constitucional 
que permita fazer este Pafs transformar-se de 
um País grande num grande Pais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. 
O orador é cumprimentado.) _ 

COMPARECEM MNS OS SRS. SENADO
RES: 

Carlos De'Carli - Áureo Mello -:- OQ.ac1r 
Soares - Ronaldo Aragão - Cãrlos Patro
cínio - João Castelo _- Afonso Sancho -
Carlos Alberto - José _Agripino - Fernando 
Henrique Cardoso -_lram_S_araiva_ ~ Márcio 

· Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Com a palavra o nobre Senaçior _AluiziQ 
Bezerra. 

OSR- ALUIZIO BEZI;RRA (PMDB-AC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem-revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado_res, 
hoje estamos falando da nova Constituiç~Q. 
seu primeiro aniversário, e entendemos que 

realmente se fez a --constituição do possíveL 
E deixamos bem observado isto, naturalmen
te, quando fizemos consjdeiações a esta 
CãOStft.Uição que está hojé no seu primeiro 
ariO:EViilC:Uicmdo também a_quilo que vai ser 
objeto do pronunciarriento que faremos nesta 
tarde: a·ç.-rôteÇão do meio ambiente. 

Sr. Presidente, naquilo que diz respeito aos 
aspectos gerais da nossa Cons~tuição, regis
_tramos a observação- que fizemos ao texto 
cOnstitucional. E_ssa Constituição que entrega
ines ao povo brasileiro foi produto de uma 
luta árdua realizada pelas forças democráticas 
em nosso País, durante anos e anos, com o 
objetivo de recuperar os direitos democráticos 
COmo parte-de um processo mais amplo da 
luta pelas transformações sociais. 

Pode-se afirmar que esta foi a Coilsti1ufção 
do possível. Isto é verdade, s~ c-onsiderarmos 
que o povo brasileiro ainda não possui sufi
ciente organização política nem força acumu
lada para impor, frente aos imensos interess_es 
privilegiados, uma Constituiçã-o' de natureza 
popular. 

E-ste é 6 nosso objefivo. Por isto, encaramos 
a Constituição aprovada e já estamos com 
-essa -q-uestão-em prática como uma ferramen
ta incompleta. Não diriam os uma Constituição 
incoinpleta, mas uma ferramenta incompleta, 
mas ótil, para ser usada no fortalecimento da 
cofiSCiênda democrática dos brasileiros, coin 
vistas a aYançar a_ um nfvel superior. 

Mesmo sabendo das insuficiências desta 
Constituição, não podemos deixar de reco
nhecer que nela existem avanços importantes, 
especialmente no campo dos direitos sociais. 
Para cttar alguns, a igualdade de direitos entre 
o trabalhador rural e o urbano; o adlcfonal 
de_ férias de 1/3 sobre o salário; a hora extra 
pãgá éftO::Jõbro;- a licenç:a gestante de 120 
dias; a licença paternidade de 5 dias; o direito 
de voto a partir dos 16 anos; e o turno de 
6 horas de trabalho, em certos ramos indus
tria;fs. Aléri1 âiss~?_,- a conquiSta - também de 
nossa autoria -da aposentadoria de dois sa
láriOS-iilíniri1oS para -o -Soldado da borracha, 
esse herói anónimo que se embrenhou na 
Amazônia, que, durante tantos anos, produziu 
a borracha necessária para a industrialização 
do Pais; e isso aconteceu exatamente quando 
o Mundo inteiro travava a maior batalha contra 
o nazi-fascísril.o. -E o ·soldado da borracha, o 
nordestino que foi destacado nos Estados do 
Nordeste para ampliar a prodUção de borra
cha, e mais o acreano, o amazonense, o ron
doniens_e, o paraense e outros tantos amazô
nidas que lá ficaram e permaneceram na luta 
peta maiO? produção-de borracha, com a sua 
corifrihuição, estavam melhorando as condi
ç6es objetivas para a vitói'ia Sobre o nazi-fas
cismo; esses homens que enfrentaram a luta 
na selva amazónica com muitO maior' risco 
do qae os soldados brasileiros que comba
teram os nazistas nos campos da Itália _---:_e 
a-·esretíst1C:ã-ri6S -é fiel ne$ observação, en
quanto o índice de so!dádcis mortos nos cam
poS de batalhã equivale; por exemplo, a 10 
em 100, tivemos 70 em 100 pela malária, pelo 

. tifO, por tOdas-ãS doenças, nas cOndições mais 
adversas, na Região Amazónica. Portanto, o 

snldado da borracha é um sobrevivente das 
lutas mais difíceis_ pela sobrevivência neste 
Pais. Assim, os dois salários mínimos con
substanciam uma conquista para aquele herói 
anónimo que deu tudo de_ si e sacrifiCou a 
sua família, ficou no atraso, sem assistênCia 
médica nem previdenciária, resistindo _como 
na selva se dá a sobrevivência, em furição __ 
das condições da não resistência orgânica, 
ou seja, prevalece a lei do mais forte. 

Além disso, podemos mencionar a ftxação 
de um teta para os juros de 12% ao anO que 
ainda não sendo aplicado -, coni o Objetivo 
de barrar a voracidade da gaitâr'lda financeira. 
Muitas dessas conquistas foram bandeiras que 
percorreram as praças pUblicas, as Assem
bléias Estaduais, às assembléias estudantis, 

- -Sindicais, e estiveram na boca de mUitOS lUta
dores que hoje não estão mais entre nós, su
cumbiram nas prisões, morreram devido à tor
tura, mas O frUtO da sua luta continua. 

No caso dos bancos, por exemplo, tanto 
na Europa como nos Estados Uliidos, ·o farta:. 
lecimento dos aglomerados financeiros se de
ram com juros reais dec~. 7% ao ano. Então, 
quando tratamos de juros reais de 12% ao 
ano, é claro que é suficiente para garantir a 
lucratividade bancária e, ao mesmo tempo, 
permitir o desenvolvimento empresarial neste 
Pais. 

Nesse sentido, no momento em qúe foi en
tregue a Constituição ao povo brasileiro, não 
podemos deixar de prestar uma homenagem 
a todos - que, durante os_ anos negros da 
ditadura, estiveram sempre em busca de um 
futuro de justiça, e hoje completamoS Um ano 
sob a égide da nova Constituição. 

Exatamente por se dedicarem a esse ideal, 
com afinco, não seguiram a luta conoSco;pois 
tombaram em combate. Por isso, esta Consti
tuição - ainda que com falhas - é fruto 
de muitas greves, de muitas lutas, através das 
quais o povo brasileiro foi amadurecendo, 
mesmo tendo que pagar com o próprio san
gue esses avanços desta Constituição que ho
je completa um ano. 

Adianta muito pouco a Constituição estar 
~c;rita, pronta, aprovada e entregue ao povo 
brasileiro se o pOvo não tomá-Ia em suas mãos 
e exigir o cumprimento dos "direitos sociais 
que ela contém. A Constituição está com um 
ano e muitos desses direitos não estão exerci
dos. A carteira trabalhista é uma cOnquista 
de muitos anos,- mas ainda: hoje não é plena
mente obedecida pelos empregadores. Isso 
setve de exemPlo. -se o poVo brasileiro não 
tomar consciência dos novos direitos sociais 
e não exigir o seu cumprinlento, através da 
mobilização dos sindicatos, dos partidos e de
mais entidades _democráticas, tudo o que- con
tém esta Consti!Ui_ção será letra morta. 

Já existe notícia nos meioS de comunicação 
mostrando que os empresários não estão dis
postOs ·a cürii."Prlr--mUitoS- dos dispoSitiVOs 
constitucionais, como o· exeniplo, os juros de 
12%. ~ 

As greves, como a dos metalúrgicos, e a 
última dos bancários, caracterizam momentos 
muito importantes de mobilização popular. É 
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necessário que, através dessas lutas, se proce~ 
da e se constitua a consciência popular. 

O próprio Governo não está disposto, em 
muitos momentos, a cumprir os direitos con~ 
quistados, e a sociedade tem visto muitos des~ 
ses exemplos. 

Enquanto a· ·constituiçãO estava- sendo ei:ã
borada, e mesmo depois de pronta e aprovada 
os problemas fundamentais do povo brasile_iro 
continuam intocáveis apesar de o novo teXto 
constitucional estar com um ano de aplicação. 

Nesse período continuou o assassinato de 
trabalhadores rurais que lutam pela reforma 
agrária, uma reivindicação central que foi ig
norada nesta nova Constituição que foi entre
gue ao povo brasileiro, A nossa dependência 
em relação ao imperialismo continua, a dívida 
externa segue aumentando; o Brasil continua • 
uma semicolônia do capital estrangeiro, e te
mos visto recentemente as dificuldades que 
está tendo o Governo. Podemos até antecipar 
que o Governo não conseguirá pagar a dívida 
externa. Não adianta toda a teoria da privati
zação qu-erendo, através do bode expiatório 
da empresa pública, mostrar a ineficácia na 
empresa pública e que a privatizaÇãO seria 
uma solução para viabillzar o processo econô
mico. 

Temos, portanto, Sr. 'Presidente, a ameaça 
recente para grandes empresas estatais, como 
a Eletronorte, a Petrobrás, empresas que ca
racterizam, sobretudo, a competência da so
ciedade brasileira em setores que constituem 
a afirmação do sentimento de nacionalidade, 
corno representa a Petrobrás, a Companhia 
Siderúgica NacionaJ, de Volta Redonda e ou
tras que, pelo teoridsmo da privatização, re
presentam o objetivo do imperialismo de sub
meter toda a nossa estrutura econômlca a 
possível controle das áreas da economia do
minadora, para que possamos, de maneira 
mais cabal, na nossa estrutura de economia 
de periferia, ficar mais harmoniosamente sub
servientes com as determinações da grande 
economiã, que atinge o terceiro estágio da 
economia mundial, para que a economia de 
periferia dos países em via de desenvolvimen
to cumpra as tarefas primárias de atendimento 
com os subprodutos de que eles necessitam. 

Sr. Presidente, não poderíamos, nesta data 
de comemoração do_ primeiro aniversário da 
nova Constituição, deixar de mensionar que 
o salário mínimo, instituído na Constituição 
anterior, já era desrespeitado pelo próprio Go
verno; inclusive fizemos-vários apelos nesse 
sentido e, agora, com a nova Constituição, 
continua sendo desrespeitado em muito luga
res. 

Isso indica que, para que as leis sejam real
mente obededdas, é necessáriO que o povo 
brasileiro conquiste um Governo disposto 8 
respeitar rigorosamente a ConStituiÇãO. 

Essa luta somente terminará quando reali
zarmos profundas transformações na estru
tura da sociedade brasileira. Elas se darão atra
vés da reforma agrária, a fim que sejam produ
zidos alimentos baratos para acabar com a 
fome; -pela estatização da industri_a_!ie alimen
tos, que-deve trabalhar em favor do povo; atra
vés da estatização da indústria de cimento, 
que poderia ser utflizada como alavanca para 
um plano de moradia popular; pelo desconhe
cimento da maldita dívida externa; através da 
estatização dos bancos, pelo menos do con
trole aclonário do sistema financeiro; pela apli
cação dos juros de 12%;·e.da aproximação 
do Brasil com todos os países, inclusive com 
a comunidade progressista do Mundo inteiro, 
rompendo com a submissão aos países que 
nos impõem as medidas das multinacionais 
nesse capitalismo selvagem. 

Esta é a nossa luta permanente, lutar para 
sair da miséria, luta para que o povo brasileiro 
fique ao abrigo da mais democrática de to_das 
as leis, a lei que garante o direito de viver 
com igua1dade, e para isso precisamos des_en
cadear as transformações sociais. 

Sr. Presidente, eram estes os comentários 
que tínhamos a fazer, no momento em que 
a nossa c-onstituíção atinge o seu primeiro 
ano de vigência. 

No entanto, não poderíamos deixar de con
cluir esta intervenção, Sr~ Presidente, Srs. Se
nadores, sem observar que esta Constituição 
traz uma-parte programada-Voltada para a de
fesa do meto ambiente, que hoje coloca como 
alvo central a defesa e o desenvolvimento da 
Amazônia. 

Neste sentido, trazemos a esta Casa e à 
Nação a contribuição do nosso Estado, o Acre, 
através do "Projeto Acr~··. 9 que ele significa? 
Em 350 anos, Sr. PreSidente, nenhum projeto 
havia sido elaborado naquela região com a 
preocupação de estudá-la com base em crité
rios técnicos e científicos, a fim de se desen
volver um projeto que sirva ao progres_so social 
e econômico da região, e, ao mesmo tempo, 
estabeleça uma harmonia entre o desenvol
vimento e o meio ambiente. Temos realmente, 
grande preocupação para que haja uma pro
grama de desenvolvimento econôrnlco e so
cial em harmonia com o meio ambiente. Para 
isso, elaboramos o "Projeto Acre", cuja área 
de ação se dá em torno da BR-364, no trecho 
Rio Branco à fronteira com o Peru, essa via 
que já se chamou a Transcontinental,~ a via 
da interconexão do Atlântico com o Pacífico, 
obra que teve a sua construção criticac:;la, no 
Japáo, pelo Presidente George Bush, dos Es
tados Unidos, por ocasião dos funerais do Im
perador Hirofto. Essa manifestação do Presi
dente norte-americano nos causou estranhe
za. Por quê? Em primeiro lugar:, nos causou 
espécie o fato de o Presidente da maior potên
c:ia econômica_. militar e tecnológica dç Mundo 
ter a preocupação de bloquear, de vetar, a 
construção de wna rodovia num País livre, 

Fazemos aqui um chamadO às forças pro
gressistas, aos sindicatos, aos movimentos es
tudantis, aos partidos, ao clero progressista, 
aos nadonalistas de dentro e de fora das For
ças Armadas, para que prossigamos com a 
nossa luta, partindo do nível alcançado na no
va Constituição, que foi o nível possíveJ. 

_ num país soberano, e!Jl_ nome da defesa da 
ecologia. Sabemos que a ecologia nunca foi 
preocupação para os Estados Unidos efetiva
mente, porque, se o fosse, eles_ não teriam 
soltado a bomba sobre Nagasaki e Hiroshina, 

na 11 Guerra Mundial, quando a guerra já havia 
sido ganha Porque, se ~-preocupação com 
a ecolog!a fosse a principal preocupação dos 
Estados Unidos, não teriam eles despejado 
milhões de quilos de napalm sobre as florestas 
_do Vietnã arrasa_ndo o_ ecossistema daquele 
País. 

Na realidade, o Presidente norte-americano 
visa impedir a construção de uma estrada de 
integração latino-americana, que integre o 
Brasil com os países vizinhos, que una o Brasil 
e_ o seu comércio ao comércio dos países do 
Pacífico. Esta foi a conclusão a que chegamos. 

A BR-364 representa uma meta de desen
volvimento não somente do Acre, da Amazô
nia, como do Brasil, naquilo em que ela se 
constitui um corredor. Em primeiro lugar, é 
uma via de integração dos Estados do Acre, 
Rondônia e do Centro-Oeste brasileiro. Em 
segundo lugar, a integração com os países 
vizinhos, sobretudo em relação ao Acre, o meu 
Estado. Essa rodovia representa um modelo 
para a Amazônia, Qual é esse modelo? J:: o 
modelo que elegeu a industrialização da ma
deira sem a devastação, sua extração seletiva 
e sua industrialização, qU,e aproveita até a cas
ca para a produção de aglomerado, que tem 
hoje no mercado nacional e internacional 
grandes espaços, pois, enquanto a madeira 
de prancha perde 40%. a madeira industria
lizada, para fins de aglomerado, aproveita inte
gralmente a madeira. Conquanto no mercãdõ 
internacional, hoje, o metro cúbico da madeira 
mais nobre, o mogno esteja, na ordem de 
480 dólares, temos o metro cúbico de aglome
rado, que incorpora tudo da madeira, até a 
casca, na base de 2.100 dólares. Em reunião 
com os empresários, tivemos oportunidade 
de sentir que eles reconhecem que a industria
lização da madeira constitui a 0a econômica 
de maJor importância empresarial na Região 
Amazónica, não se preci~ndo mais devastar 
trechos extensos para a criação de gado, co
mo alternativas de desenvolvimento econó
mico~ 

Sr. Presidente, a industrialização da madeira 
não implica a devastação da floresta, ela é 
baseada no manejo sustentado da extração 
das árvores que atingem o tamanho ideal para 
serem industrializadas, enquanto asoutra.s.vão 
crescendo e, paralelamente, se dá o replanti._o 
das eSpécies nObres. Coin as condições climá· 
ticas que possuímos não há nenhum processo 
de hibernação da madeira, como nas florestas 
geladas dos países nórdicos, onde a árvoré 
cresce apenas durante o perfodo de 6 meses; 
na Amazônia, ela cresce durante os 12 ffies.es, 
dadas as condições de clima e a umidade 
que a nossa Região possui. 

Portanto o "Projeto Acre" traz uma contri
Puição ao Brasil, demonstrando que na Ama- · 
zônia todas as atlvidades econômicas extrati· 
vistas, diante da industrialização da madeira, 
não_ têm qenhum significado para a desvas
tação da floresta. 
' Temos um mercado interno todo aberto, 
com um potencial extraordinário. Com isso, 
permite-se um desenvolvimento económico 
que cria melhores condições de vida para o 
trabalhador rural, a indústria possibilite melhor 
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remtmeração ao trabalbador,_bªja melhore:!ii _nas retirando, seletivamente, as madeiras que 
condições de atendimento à saúde e o desen- poderão ser industrializadas, aproveitando, 
volvimento de núdeos urbanos na Região amplamente, todas as espécies, sem, entre-
Amazônica. Ao mesmo_ tempo· se estabelece tanto, entrar no processo da devastação, e, 
uma perfeita correlação entre o desenvolvi- ao mesmo tempo, con1binando o empreen-
mento apoiado na industrialização maOeirelra, dimento com o replantio amplo. 
com base no novo manejo sustentado, em São ·este-s; sr~ Presidente, os registras que 
hannonia com o meio ambiente. Esta era a fazemos nesta Casa, mostrando que o "Projeto 
grande preocupação que tínhamos; encontrar Acre" é básico não apenas para o desenvol~ 
um modelo para o desenvolvimento da Ama~ vimento do Acre colno para o desenvolvimen
zônia. Esse modelo foi encontrado. Essa é to detodos os Estados que oompõem a Regiã_o 
a contribuição do "Projeto Acre", E para isso, Amazônlca. - - -
Sr.Presidente,precisamoslogomais,deapoio Sr. Presidente, ao fmalizar, deixamos bem 
dos Senadores e Deputados no Orçamento claro que 0 trabalho realizado_ pela Comissão 
da União, a fim de construirmos esse trecho Parlamentar de inquérito sobre- a Amazônia, 
da BR-364, que representa um salto para da qual fazemos parte, e da qual temos a honra 
o desenvolvimento brasileiro, criando-se uma de participar juntamente com o Senador Jar
abertura para o Pacífico que_ ainda não possui- bas Passarinho, na qua~dade de Relator, e do 
mos. Antes, como hoje, tínhamos apenas por- S~nador Leopoldo Peres, como Presidente; 
tos abertos para o Atlântico, enquanto o_ co- eSsa Comissão tem dado uma grande contri-
mércio voltado para o Pacífico é apenas um buição. E a Fundação_ TecÍ1ológica do Acre, 
privilégio dos Estados Unidos, saindo de Los hoje reúne, em termos de pesquisa técnico--
Angeles, porque eles têm duas costas. Por is- cientifica, recursos que estão acima das condi-~ 
so, queriam brecar a Estrada BR-364. Atra- ções do nosso próprio Estado, bem como re
vés da bipolbridade, através da bilateralidade cursos humanos, trazendo os técnicos, enge
coril o Peru, e do princípio da reciprocidade, nheiros, geólogos, sociólogos e economistas 
estabelecemos com os peruanos o direito de nacionais que querem dar uma contribuição 
termos acesso a um porto no Pacífico, sendo- efetiva para um desenvolvimento amazôníco 
lhes dado um porto no Atlântico. É justamente que não comprometa o meio ambiente. 
essa abertura que os Estados Unidos procu- Esse Projeto, que hoje, consubstancia sete 
ram evitar, para que eles continuem sós na_ - volumes, traz, no seu bojo, o traçado de uma 
sua ampla mobi1i2ação comercial com os pai- estrada. É um Projeto integrado, é um Projeto 
ses asiáticos. - - que também traz, no seu bojo, as reservas 

Sr. Presidente, é este o registro que fazemos, extrativistas, as reservas biOlóQii:::as, as reseiVas 
para inclusão nos Anais desta Casa, sobre o ecológicas, as reservas indfgenas, sobretudo 
que representa o Projeto Acre não apenas para o zoneamento agroecológico;- Esse trabalho 
o Acre, corno também servindo de modelo de zoneamento agroecológico·está sendo fi
de desenvolvimento econômico para a Ama- nalizado agora pelos excepcionais pesquisa
,zônia, baseado em critérios técnicos_ e cientí- dores da Embrapa. Neste ponto fazemos refe
ficos comprovados. rência a esses patriotas extraordinários que 

Deixamos já aqui registrado também que são os cie_ntistas, Os pesquísadoi-es, os agrônow 
vamos iniciar uma luta firme junto aos Sena- mos da Embrapa, que, em nível de graduação 
dores e Deputados, para que, através de recur- e pós-graduação, de doutorado, e o são todos 
sos orçamentários e não dependendo de re- os economistas, os pequisadores compõem, 
cursos externos, porque sabemos que vão ser hoje, essa empresa, e que Constituem num 
bloqueados pelas grandes potências- possa~ dos pontos avançados da tecnologia brasileira 
mos viabilizar wna estrada estratégica para no setor da agropecuária, recebem uma fren
o desenvolvimento da Amazônia, do Centro- ta1 oposição das multinacionais. E justamente 
Oeste, enfim, do Brasil. Para isso, precisaniós a Etnbtapa é uma empresa estatal, e, por isso, 
também de inversões na área de produção não queremos privatizar as empresas estatais, 
de energia elétrica. porque elas abrigam os nacionalistas deste 

Aqui parabenizamos o Ministro das Minas País. Abrigam os nossos médicos; abrigam 
e Energia, Dr. Vicente Fialho, como também os cientistas brasileiros, que não se querem 
o Presidente da Eletronorte, Dr. Miguel Nunes, vender, que não querem submeter-se subser-
o Presidente da Eletrobrâs. Dr. Mário Penna vientemente aos grandes grupos imperialistas 
Bhering, pelo apoio que nos têm dado na via- internacionais. E a Embrapa é uma resistên
bilização da Hidrelétrica do Rio Moa, como cia, é um setor avançado da pesquisa bra
urn pólo de desenvoMmento da BR-364, na sileira. 
fronteira com o Peru. Portanto, Sr. Presidente, neste plenário, ape-

Vamos necessitar, sobretudo, do apoio dos sar de contarmos com poucos Senadores, não 
Parlamentares nesta Casa, no sentido da desti- podíamos deixar esta oportunidade histórica 
nação de recursos orçamentários que possam para fazer esta -observação. Neste momento 
viabilizar uma hidrelétrica, que apoiará um de- da vida nacional, falamos deste plenário para 
senvolvimento estratégico que tanto represen- a_N_~ão brasileira, e não somente para os 
ta saída para o mercado nacional, para o mer- poucos Senadores que aqui estão, (alamos 
cada do Atlântico, na compra da madeira in- para o mundo também, pela seriedade, pela 
dustriallzada, como também para os merca- responsabilidade_ que todos temos, quando 
dos do mundo asiático. Essa é industrialização um grupo de interessados querem enrique
daAmazâniaquenãocausanenhummal,pois cer-se às custas dos recursos da União, às 
que mantém a camada florística intacta, ape- custas dos recursos dos contribuintes, através 

da privatização, transferfndo empresas efetiva
mente superavitárias para o setor privado. 
Pretendem comprar empresas com o c:ünheiro 
do povo, empresas doadas, como quererri, 
para diminuir a estrutura, como _vemos perfei
tamente nb caso_ da tentativa de privatização 
da Eletronorte, e na tentativa de privatização 
da Eletrobrás. É um insulto à consciência na
cional patriótica deste Pats, sobretudo ciO Ilível 
do desenvolvimento em que estamos, ao nível 
tecnológico a qu_e chegou a Eletronorte, ao 
padrão ~ecnoiógico a que chegou a Eletrobrás, 
aos padrões tecnológicos a que c:-hegou Volta 
Redonda na produção do ferro, aos padrões 
tecnológicos a que chegou hoje a Embrapa, 
com o avanço que possui- e são justamente 
ós pesquisadores da Embrapa que estão, ao 
longo da BR-364, pesquisando o solo, mos
trando, no trabalho de campo, o solo mais 
apropriado para o zonéametlto agroecológico. 

Este, Sr. Presidente, o pronunciamento que 
fazemos nesta tarde a respeito de uma Coristi
tuição, que está há um ano sendo aplicada. 
Observamos que necessitamos do apoio, da 
mobilização popular ampla neste País, porque 
somente a ampla mobilização popular pode 
transformar em efetivo direito aquilo que con
substanciou uma conquista dos princípios es
critos na Carta Magna. 

--Alem â_ísso, fazemos referência a_o processo 
de desenvolvimento deste Pafs, e colocamos, 
no centro da questão, no que diz respeito à 
Amazônia, o "Projeto Acre", e a sua cOntri
buição; -que só é viável dada a existência de 
empresas como a Embra:pa e dado o senti
mento nacionalista daqueles que querem o 
progresso· do País, assegurando esse desen
volvimento, sem a dependência e a subser
viência ao capital estrangeiro. Esses patriotas, 
os pesquisadores, cientistas_ br_a_~Jleiros, têrn 
uma proposta de desenvolvimento subordi
nada à soberana vontade do povo brasileiro. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DOC(JME['{TOS A QUE SE REFERE 
O SR. AL(J/ZJQ BEZERRA EM SE(J DIS
CURSO: 

A Gazeta 
Rio Branco-AC., 19 de setembro de 1989 

"VEREADOR É PRESO 
EM FlAGRANTE COM 
PASTA DE COCAfNA 

O vereador Jader Machado Füho e seu cabo . 
eleitoral Manoel Negreiros, vulgo "Conflito", 
foram presos em flagrante no último sábado 
à tarde por agentes da Polícia Federal nas 
proximidades do aeroporto de CI'Uzeiro do Sul, 
portando 60 gramas de pasta base de cocaína, 
quando se preparavam para fazer a cabeça. 
A dupla ainda tentou livrar-se do flagrante jo
gando a droga fora, mas a manobra não deu 
certo. 

As atividades do vereador Jader Machado 
Filho há muito tempo vinham sendo obser
vadas pelos policiais federais, que tinham in~ 
formações que o vereaçlor fazia parte de wn 
esquema de distribuição e consumo de cocaJ-
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na no Município de Cruzeiro do Sul. A opera~ 
ção para dar o flagrante acabou dando certo. 
A Policia Federal espera, através do vereador 
Jader e_ de Manoel Negreiros, chegar a outras 
pessoas envolvidas com drogas no município, 
que faz fronteira com o pólo fornecedor da 
cidade peruana de Pucalpa, tradicional produ
tor de cocaína. 

Vereador com cocaínil 
pteSO pdos Federais 

Uma rede de distribuição de cocaína na ci
dade de Cruzeiro do Sul, começou a ser des
baratada, com_ a prisão no último sábado à 
noite, do vereador Jader Machado e do seu 
compansa Manoel Carlos Negreiros, quando 
se tam na direçáo do município de Mâncio 
Lima, para fazer a cabeça com pasta base 
de cocarna. A dupla vinha sendo seguida por 
agentes da Policia Federal, que há muito tem
po estavam de olho em suas atividades, sendo 
presa em flagrante portanto 60 gramas de pas
ta base de cocai na, que os viciados costumam 
misturar para drogar-se. Jader e Manoel Car
los- conhecido _como "Conflito"- há muito 
eram suspeitos de envolvimento com drogas. 

Jader Machado e Manoel Negreiros ainda 
tentaram fugir do flagrante jogando a droga 
fora, mas não deu para esc_apar da ação dos 
policiãis federais, que os prenderam e leva
ram-nos algemados para a delegacia de pólí
da, onde foram entregues ao delegado Joa
quim Teixeira para abertura do inquérito poli
cial. Ambos, por dedararem-se apenas vicia
dos em cocaína, pagaram fiança de pouco 
mais de duzentos cruzados novos para res
ponder inquérito em liberdade. 

Fontes policiais informaram à Gazeta que 
muitos nomes estão envolvidos no tráfico e 
distribuição de drogas em Cruzeiro--do Sul, 
que pela proximidade com o Peru, pode servir' 
de corredor natural para o trânsito de cocaína. 
Várias pessoas de Cruzeiro do Sul estavam 
sendo seguidas e observadas por agentes fe
derais. Era o caso do vereador Jader Machado, 
que acabou dando azar e sendo flagrado com 
a droga. Com a prisão da dupla, o nome de 
outras pessoas envolvidas com o consumo 
e tráfico de cocaína podem vir a tona durante 
as investigações. 

CASSAÇÃO DO MANDATO 

Lideranças políticas regionais começaram 
a articular desde ontem a reunião do conselho 
de ética do partido para expulsar o vereador 
Jader Machado por "falta de decoro parlamen
tar". Integrantes da executiva regional preten
dem reunir-se ainda esta semana para decre
tar a expulsão do vereador Jade r: "ou se mora
liza a coisa ou então vamos ficar mal perante 
o povo". 

O suplente de vereador Cristóvão Correa, 
segundo informações chegadas ontem à Ga
zeta, vai adonar a comissão de ética e a própria 
Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, pedindo 
a cassação do mandato do .vereador Jader 
Machado." 

TiMo 05cia/- 5 out 1989 

SECRETAR!ADE Pl.ANE.JAMENTO 
E COORDENAÇÃO . 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA N' 566, 
DE 4 DE OUTUBRO DE 1989 

O Ministro de Estado do Planejamento, no 
uso de suas atribuições _e tendo em vista as 
disposições contidas na Lei n~ 7.830 de 28 
de setembro de 1989, Resolve: 

Os valores de vencimentos; ·salários, pro
ventos, representação mensal, salário-família 
estatutário, gratificações e Função de Asses
sõramento Superior - FAS, dos Servidores 
civis da União, dos ex-Territórios, autarquias 
e fundações públicas criadas çor lei, bem com 
os das pensões, a partir de 1 ç de outubro de 
1989, ficam reajustados em 49,88% (quarenta 
e nove vírgula oitenta e oito por cento). João 
Batista de Abreu." 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra aO nobre Senador Lavoi-
sier Maia. -

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Seriadores, o transcurso do "Dia 
Nacional do Idoso," ocorrido no dia 27 de 
setembro p.ç., ensejou uma reflexão de vários 
segmentos da nossa sociedade sobre a faixa 
populacional acima de 60 anos. 

Pesquisa realizada pela Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (Seade) e divul
gada no dia 26 de setembro, alertou para o 
rápido processo de envelhecimento da popu-
lação brasileira, ___ _ 

Atualmente, a população de idosos (mais 
de 60 anos) é no Brasil em torno de 10,5 
milhões. Segundo projeções feitas, pelo Sea
de, no ano 2000 esta faixa populacional com
preenderá cerca de 14,2 mJ1hões de brasilei
ros. No ano 2025, o Brasil ocupará provavel
mente o sexto lugar na relação das nações 
com população mais velha do mundo, 

A que se deve este envelhecimento da popu
lação brasileira? Segundo os demógrafos, dois 
fatores estáo contnbuindo decisivamente para 
este fato: o aumento da esperança de vida, 
que passou de 45 -imos em 1960, para 63 
anos atualmente; e a redução das taxas de 
natalidades. 

Ao longo de sua história, a sociedade brasi
leira tem sido madrasta com a terceira idade. 
Os 1.200 estabelecimentos existentes no Bra
sil para os idosos, na sua maioria, asseme
lham-se a verdadeiros depósitos. Por outro la
do, a aposentadoria que eles recebem, parece 
mais com um ãUXílio funerário dado por ante
cipação do que com uma recompensa dada 
como prêmio a quem dedicou 35 ou mais 
anos de trabalho à coletividade. A sentença 
de Platão, dita há mais de dois mil anos atrás, 
continua atualíssima: "Nem o homem come
dido agüentará a velhice na pobreza". (A Repú
blica, Uvro I.) 

Urge um tratamento melhor para os idosos 
aposentados, até porque na terceira idade o 

homem está mais vulnerável às doenças, gas
ta-ndo mais cóffi reri1édios.Aiém disso, no Bra
sil, é muito comum na terceira idade o cidadão 
estar criando netos em conseqüência dos de
sentendimentos matrimoniais dos filhos. 

É inegável que a nova Constituição brasi
leira trouxe-lhes alguns beneffdos, que ainda 
necessitarri de regulamentação. Entretanto, é 
forçoso reconhecer que os idosos no Brasil, 
pela sua importância e pelo volume demo
gráfico que representam, precisam. urgente
mente de uma política, que lhes assegure tra
tamento humanizado que merecem. 

Nos países capitalistas desenvolvidos isto 
é um fato consumado .. Na maioria destes paí
ses, o idoso é tratado como gente. 

Se quisermôs construir, no Brasil, uma so
ciedade mais justa e mais humana, teremos 
de tratar bem dos extremos da vida: a criança 
e o velho. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los De 'CariL 

O SR. CARLOS DE'CARU (PIB - MI. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, há mais de dois anos 
venho ocupando a tribuna deste plenário para 
manifestar a minha indignação contra a deci
são do Gov_emador Amazonino Mendes de dis
tribuir gratuitamente motosserras a trabalha
dores rurais do meu Estado. As minhas críticas 
se fundamentavam basicamente em como o 
sr. GóVernaaOr -vinha reãiizandó êssas dOa
ções: sem a devid<i assistência aos- agric_ul
tores, sem a mínima orientação técnica sobre 
a sua forma de uso ou, ainda, sem a devida 
informação a respeito do aproveitamento ra
cional do solo que, realizado descriteriosa
mente, tem contribuído para o desmatamento 
irreversível das nossas reservas florestais. 

Amazonino _M_ende~ _preferiu ignorar as de
núncias, as críticas e protestos de entidades 
ecológicas de todo o País, demonstrando, 
com essa atitude, que fere todos os princípios 
da consciência ecológica, os objetivos eleito
reiros que o impulsionvam a doar motosserras 
Irresponsavelmente. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, na tentãtiva 
de impedir que a utilização indevida de nossa 
floresta continuasse expondo a nossa reserva 
ecológica aoS-riscOS inerentes a u:m· desmata
mento desenfreado, assumi, algumas vezes, 
atitudes enérgicas. Solicitei apoio e providên
cias a todos os órgãos competentes. Com cér
teza, rriuitos governadores da Amazônia Legal, 
representaf'!tes do sistema ecológico do País, 
e técnicos do Instituto Brasileiro de Meio Am
biente (lbama), ainda se lembram do tele~ que 
lhes enviei, alertando-os contra o risco de 
apoiar o Senhor Governador Amaz.onino Men
des, no encontro que promoveu, em abril des
te ano, no Instituto Superior de Estudos Ama
zónicos (ISEA). 

Enquanto cumpria a minha missão de ho
mem público e cidadão brasileiro prepcupado 
com os sérios problemas ecológicos do meu 
País, o Sr. Governador gargalhava e continua
va a dar prosseguimento à sua ambição de
senfreada de poder. Logo ele, que por diversas 
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vezes chegou a ser comparado a Nero pelo 
Deputado Federal Carrel Benevides, justa
mente por suas atitudes pouco recomendá
veis a um homem público digno e sério. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, felizmen-te, 
tudo indica que os meus protestos nào foram 
em vão, da mesma fonna como não foram 
em vão os protestos de toda a sociedade brasi
leira, preocupada com a preservação do meio 
ambiente. 

O prlme!ro fato concreto crisUdizou-se há 
cerca de um mês, através de moção do Conse
lho Nacional do Meio Ambiente, contra a distrí
buição de motosserras do Amazonas. Agora, 
temos a decisão do Presidente do Ibama, Fer
nando César Mesquita, de enviar dois helicóp
teros para fazer o levantamento das áreas que 
estão sendo desmatadas no Amazonas. 

Como prova de seu teiriperamento doentio, 
Amazonino Mendes, mais uma vez, demons
trou não reconhecer a legitimidade dos protes
tos e num claro desrespeito à autoridade cons
tituída do Ibama, Presidente Fernando César 
Mesquisa, respondeu à moção do Conselho 
NacionaJ do Meio Ambiente comparando o 
lbama "a um organismo sem qualquer" finali
dade e acostumado_ ao exercício de inutilida
des administrativas". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é lamentável 
sermos obrigados a reconhecer que um go
vernador de Estado desrespeita claramente 
determinações de entidades respeitáveis, co
mo o recém criado Ibama, pela defesa ecoló
gica. Matéria publicada no COrreio Braziliense, 
ediÇão_de hoje, 21 de setembro de 1989, na 
Editaria NacionaJ, página 20, não deixa dúvi
das quanto à série de dificuldades que o Sr. 
Governador pretende criar para -o trabalho da
quele órgão. Eis por que, mais uma-vez, venho 
alertar às autoridades para questão de tama
nha relevância, lembrando sobre a necessi
dade de um empenho conjunto para desmo
bilizar a farsa que Amazonino Mendes vem 
exercitando no Amazonas. Aproveito, ainda, 
para elogiar a matéria publicada pelo Correio 
BrazUiense-_e- Solicitar a transcrição da mesma 
para os Anais desta 

Era o que tinha a dizer, Sr :Presideille. (Multo 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CARLOS DE:CARU EM SEU DIS
CURSO; _ 

O presidente do lbama, Fernando César Meg.. 
quita, disse não pretender criar polêmica com 
o governador do Amazonas sob~e a dis~ibuiM 
ção de motosserras, ma~- _advertiu que "a lei 
será dura" contra Amazonino Mendes, se 
"confirmarinos que esses equipamentOs coil
tinuam sendo distribuídos indiscriminada
mente a agricultores do estado". 

Fernando César -Mesquita chegou a admitir 
o uso do expediente legal da ação popular, 
s_e_o lbama !:Qnfrrrnar que o Estado doAmazo
nªs__c;on_tin_ua entregando motosserras de forM 
ma indiscriminada. "A lei existe e será cum
prida, doa a quem doer", anunciou Fernando 
César Mesquita, ao negar que os dois helicóp
teros do órgão tenham sido deslocados para 
o Amazonas, "para pegar" o governador do 
Estado distribuindo motoserras. "Não vou res
ponder a um homem que procura dificultar 
o nosso trabalho", disse Fernando César Mes
-quita, ao ser questionado se responderia às 
acusaçõeS de Amazonino Mendes sobre a !nu
lidade do lbama na defesa do meio ambiente 
da Amazônia. "Não ~spondo, mas prometo 
que a lei será rigorosa com essas pessoas", 
insistiu o presidente do lbama. 

No começo do mês, o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, presidido por Fernando 
Cêsat Mesquita, aprovou uma moção contra 
a distribuição das motosserras no Amazonas, 
O GoVerii:ador Amazo:i-lino -Merldes, erO Carta 
a Fernando César Mesquita, Comparou o lha
ma a- Lim organismo sem qualquer finalidade 
e acostumado ao exercício de "inulidade ad
ministrativa", e cobrou de Fernando César 
Mesquita medidas práticas para a preservação 
do nieio _ambiente na Amazônia. 

·MANANCIAIS 

Todos os mananciais que formam a bacia 
hidrográfica dos rios _Aialaú e Uatumã, estão 
com a _vida aquática ~01pprometida, devido 
à poluiçãO: causada pela turbidez das águas 
com o uso das dragas para a retirada do cascaM 
lho- de cassiterita, do complexo estanífero do 
Pitinga. A informação foi dada ontem pelo bió
logo Aristides Rocha, da Universidade de São 
Paulo, ao discutir os impactos ambientais prow 
vocados pelo processo mineral na região, Aris-
tides Rocha considerou de péssima qualidade 
o teor do Phdas águas dos rios e igarapés 
da região do Pitinga, e admitiu "a morbidez" 
dos rios, embora considere que haja condi
ções_ para a sua recuperação. 
.. O uso d~s dragas do projeto Pitingajá poluiu Correio Brazi/iehse · 

Brasl1ia, 21 de setembro de 1989 

HEUCÓPTER~ DO IBAMA 
ASCAUZAM MOTOSSERRAS 

ManoeJLima 
Corfesponderite 

Presidente Figueiredo (AM) - O Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente (lbama) já está 
utilizando dois hel1c6pteros para fazer o levan
tamento das áreas que estão sendo desma
tadas no Amazonas, e procura identificar as 
regiões onde o uso de r:not0$erras, distribuí
das pelo Governador Amazonino Mendes, e$tá 
contribuindo para a devastação da flore_sta. 

---cerca-de 285 hectares de rios da região, onde 
desapareceram os microorganismos -algas 
e planctons - dos leitos _dos mananciais. A 
empresa Paranapanema, que explora as jazi~ 
das de cassiterita do rio Pitinga, espera recuw _ 
perar todos os mananciais num curto espaço 
de tempo, com medidas que vão desde a de
cantação dos dejetos por processos químicos _ 
e naturais, ate o repovoamento das espécies _ 
aquáticáS e recuperaÇão por processos flores
tais das margens d~ rios. 

fNDIOS 

Os índloS ·waimiriwAtroari, que habitam par
te da região entre Manaus e Boa VISta, cortada 

pela rodovia BR-174, são hoje um dos mais 
entusiaSmados e costumeiros visitantes_ do 
projeto Pitinga, a 30 quilómetros da maloca 
mais próxima. OS indígenas, cuja população 
está hoje estimada em tomo de 500 pessoas, 
têm procurado assistência médica e apoío do 
Pitinga, depois que parte~ de sua reserva de 
2.400 mil hectares foram inundadas pela Hi
drelétrica de Ba1bincÇe tém evitado qua1quer 
cantata com a EJetronorte, a qual acusam de 
ter provo-cado a morte de muitos indfgenas. 
O Projeto Estanífero de Pitinga faz divisa com 
a reserva Waimfri-Atroari, e embora não tenha 
absorvido parteS da r~Serva, o Grupo Parana
panema estabeleceu uma forma de ajudar os 
índios.'' 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 
91, § 49 do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em ordem do dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei dõ SenadO n9 21, de 1988, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
inclui o "Cacau eln Pó" na merenda escolar, 
nas unidades militares e nos programas so
ciais da União; 

-Projeto de Le_i do Senado n9 127, de 
1989, de autoria do Senador Maurício Corfêa. 
que dispõe sobre a propaganda eleitoral gra
tuita em 198"9, e -cfá OUtras providências; 

-Projeto de Lei do Senado _n9 146, de 
1989, de autoria do Senador Fri:inâsOO Ro
llemberg, que suprime cüspositivo da lei n9 
6.515, de 26 de dezembro de 1977 e altera 
outros da mesma lei. 

As matérias foram apreciadas conclUsiva
mente pela Comissão de Constituição, Justiça 
e _Cidadania. T eridó_ sido rejeitado, o Projeto 
de Lei do Senado n9 127, de 1989, vai ao 
arquivo. Os Projetas de Lei do Senado n<?S 21, 
de 1988 e 146, de_1989, aprovados, serão 
despachados_à Câmâra dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrai' 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 9 horas a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no§ 6çodo.art. 14, para desincom
patibil?:ção do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER sob n' 145, de 1989, 
-da Comíss~o Teiilponfria, favorável a_o 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto venddo dos Senadores Cha_gas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de be

cieto Legislat!vç_ n~ 23, de 1989 (n9 141/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do acordo sob(e_ transportes marítimos en-
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tre o Governo da República Federativa doBra
Sil e o Governo da República Argentina, assi
nado em Bueno Aires, em 15 de agosto de 
1985, tendo - - -

PARECER FAVORÁVJ;:L oob n• 2!2, de 
1989, da Comissão 

-de Relações Exten·ores e Defesa Nado· 
nai. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de De

creto Legislativo n" 25, de 1989 (n~' 158/89, 
na 'Câmara dos DepUtados), que aprova o tex
to do acordo de cooperação científica e tecno
lógica entre o Governo- da República Féde· 
rativa do Brasil e o GoVerno do Reino da Dina
marca, firmado em Brasffia, em 9 de junho 
de 1986, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, oob n• 216, de 
198-9. da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacio
naL 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto _de Re

solução n" 53, de 1989, de a:Utoria do SenadOr 
Femcindo Henrique Card~o. que determlna 
a correção de valores em OTN e crüí:àl::3o, para 
valores em BTN e cruzado novo, nas propo
sições que autorizem Estados e Municípios 
a contratar operações de crédito, tendo 

PARECER sob n~ 229, de 1989, da Comis
oão 

-de Assuntos Econ6micos.~ favorável, nos 
tennos de substitutivo que oferec.e. 

-5-
Votação, erri turno único,-do Projeto de Re

solução nY 66, de 1989 (apreseritadõ-j;>ela CO~ 
missão de Assuntos Ecohômicos como con
clusão de seu Parecer n~> 230, -de 1 989), qu-e 
autoriza o Governo da União a contratar opercl
ção de créditO externo, no montante equiva
lente a até US$ 76,000,000.00 (setenta e seis 
milhões de dólares americanos), coni o Delta 
Bank. 

-6-
Votação, em turno ónlco; do Projeto de Re

solução n~"68, de 1989 (apreSentaao pela Co
missão de Assuntos Económicos como con· 
dusão de seu Parecer no 232, -de 1989), que 
autoriza o Governo brasileiro a conceder fman
ciamento ao Banco de la Nación Argentina, 
no valor de até US$ 147,ooo;ooo:oo (cento 
e quarenta e s_ete milhões de dólares america
nos), através do convênio de pagamento recí
proco. 

-7-
Votação; em turno úniCo, do Requerimento 

n~ 514, de 1989, do Senador Fernando Henri
que Cardoso, solicitando, nos termos regi
mentais, tramitação conjunta para os Projetas 
de Lei do_Senado n~" 152, 155 e238, de 1989, 
de autOria dos Senadores Marco Maciel, Edi
son Lobão e Fernando Henrique Cardoso, res
pectivamente, que dispõem sobre a partici
pação no~ lucros ou resultados das empresas. 

-8-
MA TÉRIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 
Projeto de Lei da Câmara n~" 90, de 1986 

(n~ 4.099/84, na Casa de origem); qUe rriodi
fica a'-rédãÇão-do art. i 1 da c_q_nsolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo De-creto-Lei 
n"' 5.452, de 19 de mai-9 de 1943. 

-9-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 
Projeto de-Ler da Câmara n~_1_00, de 1986 

(n9 2.213179,-na Casa de origem), que dispõe 
sobr,e a revfsão do cálculo do beneficio aos 
segurados da Previdência Social que se apo
sentaram durante a vigência do arl 39 da Lei 
n" 5.890, de 1973, em sua redação original. 

-lO-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 101, de 1988 
(n~ 344/83, na Casa de origem), que acre-s
centa parágrafo ao art. 195 da Consolidação 
das Leis do TrabaJho, aprovada pelo Decre
to-Lei o? 5.452, àe 1"' de maio de 194_3, transfe
rindo ao empregador o ónus de provar a ino
corrência ou atenuação de periculosidade ou 
inSalubridade. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Está encerrada a sessão. 

(Le"Vrmfã-se a sessão às 17 horas -e 45 
!l}lnutos.) -

DiSCURSOPRONUNCIAOOPELOSR. 
HUMBERTO L(JCENA NA SESSÃO DE 

- 2-10-89EOOE,EN"JREGUEÀREVISÁO 
D6 ORADOR, SERIA P{JBJJOIDO POS
TERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, volto a esta tribuna 
para manifestar, ao Senado e à Nação, a mi
nha preocupação, que acredito seja de quase 
todos os homens púl;>licos, co.r:n a alta vertigi
nosa da inflação que ocorre em meio à cam
panha pela sucessão presidencial. 

_Sobre este assunto, estive, na última sema
na, com os Srs. Ministros do Planejamento 
- Df. João Batista de Abreu, com o Ministro
Chefe da Casa CIVil da Presidência da Repú
blica - Dr. Ronaldo Costa Couto;· e com o 
próprio Presidente da República, após o seu 
regresso dos Es_tados Unidos da América. 

Troquei idéias cOm essas altas autoridades 
sobre a situação nacional, sobretud_o naquilo 
que me parece mais sério e mais importante, 
que é, justamente, o panorama econômico
financeiro relaéionado com o aumento da ln
fláÇão. 

Encontrei-os todos cônscios das suas res
ponsabilfdades. 

Tanto o Sr. Ministro do Planejamento como 
o Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil e, particular-
mente, o Senhor Presidente da RepúblicaJosé 
Samey, estão acompanhando com atenção, 
patriotismo e espírito publico, o de_senrolar 
desses acontecimentos. 

Lembrei ao Senhor Presidente da República 
que, em janeiro do ano em curso. quando 
a inflação ameaçava chegar a 100% e se si
tuou na casa dos 70%, Sua Excelência lançOu 
mão dos seus poderes para encaminhar, ao 
Congresso Nacional, algumas medidas provi
sórias, em pleno recesso do _Congresso Nacio
nal, o chamado Plano Verão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu, que, ·à 
época, estava no exterior, chefiando uma Dele
gação do Coógresso N8cioJ?,al numa visita ofi
cial à China comunista e à República da Co
réia,_ vohei para presidir, niquela ocasião, a 
convocação extraordinária do Congresso Na
Ciónal. tão grave era O momento que atraves
sava o P~ís'. E digo hoje, sem nenhuma dúvida, 
e sem querer entrar, iridusive, no mérito do 
Plano Verão, que, se não fosse_ a sua adoção, 
naquele momento, nós teríamos caminhado, 
celeremente, para a hiperinflação, a partir do 
final do mês de janeiro, a partir de fevereiro, 
a partir de março. Portanto, o Plano Verão 
funcionou, então, como S$! fosse- um dique 
para evitar o transbordamento ,do processo 
inflacionário com gravíssimaS cOnseqüênciaS, 
no plano social e no plano politico. 

- É beffi verdade que todos_ hoje témos a 
consdéncia de que não só o Pla!J-o Verão ~o~ 
mo os anteriores planos, de natureza hetero
do~. os Plano CruzadO I e CruZado_ li, basea
ram-se em medidas de caráter artificial, sOb~ 
tudo no que tange ao chamado congelamento 
de preços, porque não temos dúvidas de que, 
rfuina economia de mercado, no contexto de 
um sistema capitalista, uma providência ·dessa 
n~tureza atinge em cheio a sua prinéipal -lei, 
que é "a da oferta e da procura". · · 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me 
-v. EX' unl aparte? ·- -

~O SR. HUMBERTO LUCENA -O fato 
incontestável é que, ao terminar a fase do _con
gelamento, parece que os preços sobem, ve
lozmente, por todos os elevadores da vida, 
e, então, todo o esforço feito pelo Governo, 
durante a fase anterior, cai por terra, voltando 
a explosão de preços e; _por via de -conse
qüência, o aumento, cada vez maior, dos índi
ces inflacionários. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, -com estas 
considerações, antes de conceder o aparte, 
que muito me honra, ao nobre Senador Man
sueto de Lavor, desejo reg~trar nesta tarde, 
no Senado Federal, em plena campanha pela 
sucessão presidencial da República, não só 
a minha preocupação pessoal, como, creiO, 
a do meu Partido, de todos os Partidos e de 
todos os homens públicos, com_ as- difiCul
dades de nossa economia, em face ao recru
descimento da inflação. 

-Sobretudo, desejo chamar a atenção de to
dOs, para a responsabilidade do CongressO 
Nacional na condução dos negócios da adml
n~tração pública, nesta fase tormentosa que 
atraVessamos. · 

A minha preocupação cresce ainda mais, 
no momento em, que verifico que o índice 
de inflação do mês de setembro chegou a 
35,9%, portanto, a- quaSe 36%. E se nós. sem 
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nenhum esforço maior de racioCínio, fiZermos 
uma projeção para a· futuro, haveremos de 
convir que, se continuarmos_ assim,_ vamos 
chegar ao início de 1990 a índiCes inflado~ 
nários tão grandes ou maiores do que os que 
tivemos em janeiro de 1989. - -

O que mais me impressiOnOu- nisso tudo, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores; foi o que o 
Senhor Presidente José Samey, há poucos 
dias, diante de uma série de críticas injustas 
que lhe foram dirigidas - afinal de contas, 
o Senhor Presidente não é o responsável pela 
crise que aí está, que é uma herança maldita 
que procurou administrar sem êxito ........;., Sua 
Excelência declarou à imprensa que nao- se 
dispunha mais a dar novos choques na econo
mia. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se Sua 
Excelência não se dispõe a adotar novas medi
das, a exemplo do que fez no contexto do 
Plano Verão, não tive nenhuma dúvida, depois 
que conversamos sobre este assunto - preo
cupado com a -situação - de que o Senhor 
Presidente está decidido a fazer um esforço 
final - e acho que este é o caminho, pelo 
menos no momento -, no sentido de reu
nir-se toda a sociedade brasileira, pelo que 
ela tem de mais representativo, a partir dos 
partidos políticos, a fun de cons_egulrmos en
contrar medidas de emergência, de caráter 
urgente, urgentíssimo, para que possamos 
ajudar o Governo na tarefa de administrar a 
transferência de poder, porque, a partir de ja
neiro, estará eleito novo Presidente da Repú
blica. Portanto, é necessário que se faça, acima 
de qualquer divergência pessoal, política o_u 
partidária, um esforço com patriotismo e com 
espírito póblico para que juntos, o Estado a 
Nação, o Governo e a sociedade - represen
tada, sobretudo, pelos partidos políticos, pelos 
empresários, pelas lideranças sindicais-, te
nhamos condições, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, de assegurar a continuidade da norma
lidade institucional, da normalidade da vida 
político-administrativa do País até _que o atual 
Presidente da República passe a faixa àquele 
que vai ser ungido pela vontade popular, ou 
no dia 15 de novembro ·o uno dia 15 de dezem
bro deste ano, conforme a· eleição seja em 
um ou em dois tumos. 

OUço o aparte do nobre Senador Mansueto 
de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Eminente 
Senador Humberto Lucena, não predso frisar 
a importência do pronunciamento de V. Ex!' 
na tarde de hoje. Sei que muitoS Companhei
ros parlamentares estão envolvidos, intensa 
e diretamente, na campanha eleitoral, alguns 
até como candidatos a Presidente ou a Vice
Presidente da República. No entanto, é preciSo 
que o Congresso Nacional - o Senado da 
República e a Câmara dos Deputados - se 
manifeste perante essa situaÇão crudal por 
que _estamos passando. V. Ex" disse que, em 
janeiro deste ano, interrompeu uma viagem 
que fazia à China, chefiando urna Delegação 
de Parlamentares brasileiros, para vir aqui pre
sidir o Congresso Nacional, a fim de que fos
sem votadas medidas provisórias visando conM 

ter, de certo modo, a inflação. Pois bem, aqueM 
las medidas que V. EXt acha justas, adequadas 
corno que para evitar naquele momento a hi
perinflação, hoje são condenadas pelo próprio 
Governo. Ouvi urna declaração do Sr. Ministro 
da Pazenda, Mailson da Nóbrega, dizendo que 
falar em pãcote econômico, em congelamen
to, nesta ocasião, é crime. Ora, o pior não 
é a crise, nobre Senador; no meu entender, 
o pior é não se ter sensibilidade diante desse 
problema. Está-se discutindo ainda se esta
mos ou não numa hiperinflação. Enquanto 
isso, os índices sobem e já estão em dois 
dígitos cada mês. 

-A-discussão- continua. Quarldo estávamos 
com 10% ao mês de inflação, discutia-se se 
estávamos ou não numa hiperinflação. Quan.:
do chegamos aos 20%, continuava a disc:usM 
são se já estávamos ou não na hiperinflaçáo. 
Alguns diziam _que não estávamos. Vem wn 
economista e diz isso. Agora estamos com 
35.% e- ainda estão discutindo. Temo que, 
quando chegarmos aos 500% ao mês, aindéJ. 
estejam -discutindo _se a ela chegamos. Diz 
V. Elr, muito bem, que é preciso atentar para 
que estamos em um período eleitoral, que 
há questões fundamentais que precisam ser 
resolvidas, e entre essas está o problema eco
nómico-financeiro do País. Há sátdas, mesmo 
nessa fase em que nos encontramos. O Presi
dente José Samey tem possibilidade, se a is se 
estiver disposto, de apresentar uma proposta, 
desde que não seja artificial, um mero jogo 
de cena, e para a qual terá o apoio da Nação, 
terá o apoio até do Presidente eleito, qualquer 
que seja. Por exemplo, os economistas, entre 
eles os encarregados de planos de recupeM 
ração económica de outro pais, para não falar 
nos ecónomistas franceses, há muito tempo 
vêm defendendo a suspensão do pagamento 
da dívida externa, até para beneficio dos credoM 
res e nã'o·apehãs-dos·devedore~ É preciso, 
antes de tudo, sustar, de uma vez, o paga-_ 
mento, coisa que o Governo fez, mas de umá 
maneira tímida, de uma maneira isolada, sem 
convocar para isso a Nação inteira. É preciSei· 
sustar o pagamento da dívida e, depois, com 
o novo Presidente eleito, dentro de três meses; 
aproximadamente; fazer um pacto com a Na
ção:, juntos o atual Presidente e o Presidente 
eleito, que assumirá, praticamente, o poder 
de fato, a partir do dia 1 o de janeiro. Eles devem 
ter ürh eritendiment6; contando com os seg· 
mentos e as forças vivas do Pais para debelar 
essa Crise. Isoladamente, nem Governo nerri -
Ministro da Fazenda conseguirão isso. Esta. 
é a minha opinião. Agradeço a V. Ex" o tempo 
que tomei do seu Importante discurso. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu é 
que agrade-ço a V. EX- sua- mteJVenção, nobre _ 
Senador Mansueto de Lavor, que, com a sua 
clarividência e conhecimento de causa, dá 
uma grande contribuição a este debate. 

Diria a V. Ex" (jue a -mim me parece, salvo 
melhor juizo, que teríamos que ter um mini
pacto para a transferência de poder, com o 
apoio de toda a sociedade, sob a liderança 
dos partidos políticos. Em seguida, depoiS de 
o Prestde-rlte eleito e empossado, teriamos, en~ -

tão, realmente melhores condi.ções de conse
guir um amplo pacto - e diria at.é que teria 
que ser feito, talvez durante um a dois anos 
- através de um governo de unidade nacio
n?Jl, como está tentando realizar, na Argentina, 
o Presidente Carlos M_enem, que foi eleito no 
bojo de uma campanha popular, com um 
imenso respaldo, sobretudo das das ses traba~ 
lhadores, e que, agora, sentiu que tinha que 
dar uma_ guinada, de quase 180 graus no seu 
discurso de candidato, para aderir, pratica
mente, a um plano quase que ortodoxo de 
combate à inflação, conv~ncido_ que ficou S. 
& - e .eu- taffióém -já estOu- Uffi pouco -
de que a chamada- não somos economista, 
mas temos que usar a tenninologia- hetero· 
doxia não deu certo. Nem deu certo no Plano 
Austral, nem deu certo no Plano Cruzado I 
e Plano Cruzado 11, nem no Plano Verão. 

O Sr. Edison Lobão -Permite-me v: Ex" 
um aparte, nobre Senador Humberto Lu._c_ena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA __: Portan
to, algo tem que ser inovado. E digo a V. Ex•, 
nobre Senador Mansuetó de Lavor, que estou 
com os-olhos voltados para a Argentina e acho 
que todos nós, para ver o resultado da sua 
nova política, porque a grande inconveniênda, 
desafio que temos, nós que assumimos com
promissos maiores com as classes trabalha
doras, é evitar que justamente os assalariados 
-seja em que plano for de combate à inflação 
-, sobretudo num plano ortodoxo, venham 
a ser novamente sacrificados. 

No Brasil, há maiS ·ae _20 anos, não se fez 
nada mais nada ménos, do que arrochar salá
rios, sem se conseguir; até hoje, baixar a infla
ção. Pelo contrário, os saláriOs cãíram 30 lon
go deste tempo e a inflação subiu sempre. 
Algo tem que ser feito para se encontrar o 
caminho -e -por isso é que defend-o" a iaéia 
do minipacto e, depois da posse do novo Presi
dente da República, do amplo pacto:.... .- Visan
do a um combate à inflação mais _adeqUado, 
nem que seja de natureza pelo menos, mista,
isto é; ao mesmo tempo ordodoxo e hetero
doxo. 

Temos lido entrevistas,_do economista de 
Harvard Jefferey SachS, que assessorou al
guns Presidentes de República da América La
tina. 

Há umas passagens, numa entrevista que_ 
li na revista Veja,_ que vale a pena lembrar. 
Uma d~las é quando ele diz que na América 
Latina, durante o autoritarismo, os grandes 
empresários das grandes empresas multina
cionais e mesmo nacionais fizeram· um con
luio, um acerto, um acordo com os tecno
cratas e os militares, e conseguiram que a 
grande massa trabalhadora pagasse imposto 
para que eles tivessem maiores incentivos e 
maiores estímulos. E agora, diz ele, sobretudo 
em relação ao Brasil, é chegada a hora de 
se fazer o contrário, de _as multinacionais e 
os grandes empresários nacionais começa
rem a pagar impostos sobre lucros extraor_
dinários etc., a fim de que o povcr possa ter 
meihorada sua situação". São assertivas âe um 
economista americano, hoje festejado não so-
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mente no Brasil, mas em toda América Latina. 
pelas suas idéias e planos de inflação. 

Ao mesmo tempo, eu queria dizer a V. EX"' 
que,_ durante algum tempo, procurei, até mes
mo· quando estava na Presidência do Senado, 
assessorado por servidores da mais alta quali
ficação desta Casa do Congresso Nacional, 
levar ao Sr. Minlstro da Fazenda- no tempo 
era Ministro o Sr. Bresser Pereira- uma pon
deração _sobre o problema da dívida interná 
Aliás, a imprensa informa, hoje, que, só este 
ano, a dívida interna subiu mais de 500.% _no 
Brasil. E ela é, sem dúvida, um dos fatOres 
mais responsáveis pela alta da inflação, por
que eleva a chamada inflação de custos. Já 
que o dinheiro fica mais caro,- é claro que 
aqueles que se valem de financiamentos lrans-
ferem os custos financeiros para o preço final 
do produto e quem paga é o consumidor. 

Portanto, para resolver o problema da dívida 
interna, ter-se-ia nesse minipado, e, depois, 
num pacto mais amplo, já com o novo Presi
dente da República eleito e empossado, que 
tentar a adoção de medidas mais eficazes e 
urgentes. 

Ao que estou informado, os banqueiros, as 
multinacionais e as empresas estatafs detêm 
80% dos títulos que estãO no overnight, e es
ses títulos, hoje, nominativos. Portanto se 80% 
desses títulos estão nas mãos de gente tão 
poderosa, por que não prorrogar o seu resgate 
por 5_ anos, em beneficio do resto da socie
dade?" Foi a propOsta qi.Ie coloquei para o Sr. 
.Mirllstro Bresser Pereira, mas S. Ex" achou que 
isso desmantelaria o nosso sistema financeiro.-

O Sr. Mansueto de Lavor - Mor.:ltória 
interna. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - E:xata
mente, uma espécie de moratória interna. 
Contanto que não ficass_e, aí, essa gangorra 
a emitir títulos e mais títulos da dívida pública, 
numa verdadeira bola de neve, e fazer crescer 
a dívida interna, que, hoje, está na ordem de 
180 bilhõ_es de- d6Iãres. Sr. Presidente e_.Srs. 
Senadores, enquanto a_ clivida externa se situa 
em tomo de 130 bilhões de dólares. 

Desejo salientar, realmente, que nós esta
mos numa situação muito díficil, muito séria 
e precisamos, independentemente de nossas 
idiossincraSias pesSo.als -e políticas, caminhar 
juntos para uma saída. Eu não estou, aqui, 
para jogar confete no Governo ou para defen
der o S_enhor Presidente José Samey. Eu vím 
para dizer que, ne_ste momento, nós temos 
que pensar alto no Brasil, repito, com patrio
tismo e_ espírito público, sobretudo no desejo 
acendrado que está dentro de cada um de 
hós, que fomos Constituintes, de consolidar 
o projeto demo_crático brasileiro consubstan
ciado na nova Constitulçao. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite~me 
V. EX um aparte? · 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
muita honra. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Humberto Luc_ena, como já foi dito, V. 
EX" está tratando de assunto talvez conside-

rado o mais importante hoje no País. V. EX' 
mostra um aspecto da questão, e nesse cam
po são vários os ângulos, várias as perspec
tivas de cada um que exami_na o problema 
da nõssa iriflaç:ão, da hiperinhação, os com
bates que devem ser feitos, como fazê-los. 
Quer dizer, cada um tem na sua cabeça uma 
idéia, claro. Por exemplo, lembro-me apenas 
de uma vez. há alguris anos, quando convi
dado pelo então Ministro do Pianejamento, o 
Sr. Delfrrn Netto, para que algumas Lideranças 
do Senado e da Câmara fossem ao seu gabi
nete para discutir um dos pacotes ou as medi

-das que se faziam necessárias para o combate 
à inflação, ele, como técnico, abordou a ques

- tão para n6s;Ieigos, parlamentares, ficávamos 
ouvindo _:__ eu, pelo menos, fiquei ouvindo 
atento -, vendo os saCrifícioS que o povo 
teria que fazer ·para se combater a inflação. 
E fiz apenas uma pergunta, como político,- e 
não como técnico. Perguntei: Mirllstro, essas 
medidas que estão sendo propostas são sufi
cientes para combater a inflação? Porque se 

- está pedindo sacrifício ao poVo. E os sacrifícios 
serão suficíehtes-para atender, no futuro, às 
nossas íi1tenções-, às nossas pretensões de se 
acabar com a inflação no Brasil? A resposta 
foi negativa. Então, estamos vendo que há 
muito~ _anoS estamo_s __ cámbatendo a infl.ilç&_o 
pela metade. O povo sempre sendo sacrifi· 
cada cada vez mais, e, em nome de um medo 

·· de maior sacrifício, não-~ se faz o combate por 
inteiro, E aí está o resultado. Acredito que no 
Brasil tenhamos grandes economfstas, cabe

·-ças brilhantes, entendidos no assunto, e que 
podem tentaf ·reSõlvef ·esta -questão. Mas, até 
agora, o Governo não deu a esses economis
tas as condições necessárias para fazer o ver
dadeiro combate à inflação. Por exemplo, pro
ponho medidas, assim como o Senador Man
sueto de Lavor acabou de propor, quanto ao 
problema da dlvida externa, mas vejo também 
como S. EX o problema da dívida interna. 
Diariamente o País vê aumentada a sUa dívida 
interna em quase 2 bühões de cruzados novos. 
Qual é o país que agüenta um -crescimento 
desta qrdem, diariamente? São cerca de 1 O 
bilhões de dólares, em três meses, o aumento 
da dívida interna do Brasil. Então, estamos 
vendo, estamos acompanhando como leigos, 
fazemos propostas, nos atrevemos a fazer pro
postas em pronunciamentos, e V. Ex" está fa
zendo as suas propostas, outros Senadores 
as fizeram também. O que_ acho importante 
é que mesmo os Ministros sabem que não 
estão -tomando as medidas necessárias para 
acabar com a inflação no País. V. Ex\> fala, 
ina está com uma politica ortodoxa e está re
querendo um grande sacrifício à população. 
Tanto que já existe uma revolta daqueles que 
elegeram o Presidente, porque ele está exigin
do um grande sacrifício. Mas essas medidas 

o serão suficentes para atender às necessidades 
da Argentina? Vamos ver, dentro de algum 
tempo. E no Brasil temos pessoas capazes. 
É só dar a- essa gente as condições neces
sárias. E nós, infelizmente, estamos sempre 
requerendo o sacrifício de todos, mas sem 
as medidas necessárias para combater, real
mente, e com eficácia, a inOação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito 
obrigado a V. Ex!' 

N_obre.Senador Jutahy Magalhães, V.~ 
tem razão. Quando a inflação chega a patama
res como os atuais, no Brasil, não vejo como 
se possa combatê-la eficazmente, se não for 
com o apoio de toda a socie_dacl_e. Porque há, 
como V. Ex!' sabe - e os econÕmistas costu
mam lembrar - o componente psicológico 
que funciona nisso tudo, e que constitui, por
tanto, também, um dos fatores de elevação 
dos pre-ços e, em conseqüência, dos índices 
inflacionários. -

Encontrei, repito, o Senhor Presidente José 
Samey conscio das suas responsal:!ilidades-e 
oaPaoJutamente_ decidido a garantir um clima 
de tranqüilidade e paz para a transferência da 
faixa presidencial e neste sentido, aceita, ple
n_amente,_a ideia de um ~inipacto que antece
úeria um amplo pacto a ser feito por quem 
for eleito PreSidente da República. - - -

O Se. Chagas Rodrigues- Permite-me 
V. Ex.' um aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Ouço 
V. Ex•, nobre Seiládor. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Humberto Lucena, estamos diante_rle fa

-_tQS_ concretos. Desde fevereiro que a inflação 
no País vem subindo de mês a mês. O Góver'· 
no não consegue nem mesmo detê-la. A infla
ção devia cair, não cai; devia ser, pelos menos, 
mantida no mesmo nível, não está sendo man
tida. E só para referir-me aos' últimos índices: 
junho, 24,83; julho, 28",76; ai;Josf.o, 29,34; se
tembn), 35,95. É o Jomal do Brasü de hoje 
já fala que a inflação deste mês de outubro 
deverá ser no mínimo de 40%. Diante deste 
fato concreto, ouço há dois anos falar-se em 
pacto, conversas, entendimentos. Nobre Se
nador Humberto Luç_ena, das duas uma, ou 
as autoridades responsáveis pela polttica eco
nôrnlco-financeira - que es~-o sendo derro
tadas desde fevereiro -ou mudam esta polí
tica ou o Presidente está na obrigação de subs
tituí-las. Algo precisa' ser feito. A inflação chega 
a 36% ao mês, enquanto as publicações ofi
ciais dizem que o País empobreceu nos últi
mos quatro an-os, mas as grandes ·empresaS 
lucraram. Esperamos que o Senhor Presiden
te da República tome providências concretas, 
imediatas. Não vamos discutir se são os estru
turalistas ou os monetaristas, que devem 
apontar a:s medidas a serem tomadas. Não 
vamos _discutir aqui se é necessário choque 
ortodoxo ou heterodoxo. O que nào é pOssiveJ 
é que a inflação no Brasil continue a subir 
de mês a mês. Aproveitando o discurso de 
V.Ex', eu o parabenizo. Vejo que V. Ex•, como 
um dos homens mais responsáveis e de espí
rito público mais alto deste país, clama e 
mostra que não é possível que a situação con~ 
tinue assim. Da nossa parte, também somos 
brasileiros, patriotas, queremos o bem-estar 
d9 povo, e, sobretudo, dos trabalhadores, que 
são os que mais sofrem. Aqui vai uma suges
tão minha, para não dizerem que apenas criti
co. A inflação de setembro foi de 36%, os 
trabalhadores continuam a receber os seus 
vencimentos no mês seguinte. Q_Senhor Pre-
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sident~ da República baixa medidas provisó
rias todos os dias. Aqui vai um apelo para 
que Sua Excelência tome providências ime
diatas contra a sonegação, contra o contra
bando e contra a especulação, através de me
didas provisórias, a fim de serem punidos se
veramente os infratores não -só na área do 
Direito Penal, mas igualinente atr.3vés de-mul
tas elevadíssimas. E que baixe também uma 
medida provisória determinando que os salá
rios dos trabalhadores sejam pagos 50% no 
dia 15 e o restante no dia 1 o do mês seguinte. 
E ainda que se baixe medida provisória, asse
gurando a participação nos lucros e na gestão 
e das empresas. Por que o Presidente da Repú
blica não baixa medidas provisórias nessas 
áreas? Sua Excelêndéi poderia fazê-lo, e nós, 
aqui, estaríamoS dispostos a lhe dar o devido 
apoio, porque queremos víver numa demo
cracia de homens livres, mas onde haja tam
bém justiça soda!. 

O Sr. João Menezes - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra
deço a V. Ex·,- nobre Senador Cha9as Rodri
gues, o aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de 
conceder os apartes finaís deste discurso, de
sejo fazer um apelo também ao Senador Nel~ 
son carneiro, Presidente do Sénado Federal 
-que tomou a iniciativa de, há pouco tempo, 
reunir Presidentes_ de Partidos políticos, com 
vistas, justamente, a um plano de combate 
à inflação, através de algumas proposJções 
encaminhadas ao Senhor Presidente da Repú
blica -, para que S._ Ex' retome o c-omando 
dessa articulação,- em favor do Brasil e dos 
brasileíros. -

Concedo o aparte ao nobre Senador João 
Menezes. 

O Sr. João Menezes - Nobre Senador 
Humberto Lucena, parabenizo V. Ex• pelo dis
curso que está proferindo. Ess_e discurso nada 
mais é do que o pensamento do Presidente 
José Samey, que, há muito tempo, condam.3, 
pede, propõe para que se estabeleça essa paz 
social, essa paz política, a fim de que este 
Pals possa transpor essa difícil situação em 
que se encontra Queriamos que fosse um 
Governo como o do Presidente Eurico GasPar 
Outra, de coligação nacional. Está diffcil. Era 
preciso que houvesse_ a compreensão de to
dos os Poderes. E_ o _que vemos? Há pouco 
tempo, o Presidente da República mandou pa
ra .cá uma medida provisória, referente ao pa
gamento das prestações da casa própria, uma 
medida que atenderia, dentro dos sacrifícios 
possíveis, a necessidade de todos. O que 
aconteceu? O Congresso alterou a medida, 
colocou cláusulas terrfveis em relação_ àquele 
assunto. Esse fato foi tão grave _que deu azo, 
até, a que o eminente Senador Jarbas Passa
rinho apresentasse um projeto de lei, procu
rando reverter àquela condição anterior, que 
era a condiçáo estabelecida na medida provi
sória do Senhor Presidente José Samey. Por 
outro lado, queremos, também, que os salá
rios melhorem, que a vida do povo melhore, 
que cada um possa ganhar mais; no entanto, 

é preciso que haja compr~nsão. Verificamos 
que, nesta Casa. 01,1 no Congresso, aprovamos 
projetes com a maioi" facilidade, dando vanta~ 
gens e exigindo obrigações ao Governo, sem 
procurar saber de onde sai o dinheiro, de onde 
se vai buscar: o recurso para isso. Diariamente 
acontece i~so aqui. Por outro lado, a Justiça 
do Trabalho, que deveria também ter sensibi· 
Udade nos assuntos de q~e trata, o que faz 
agora? Dá um aumento de 15~% aos funcio
nários do Ban_co do Brasil, que, segundo se 
diz, são os mals bem pagos deste País. Não 
tenho nada contra quem ganha mais -.acho 
que se deve ganhar máls ...:...... maS, nesta con
jüntura, dentr~ d9 plano que V. EX' pretende, 
era- preciso que houvesse _uma comp_reensão 
geral, que todos dessem a sua parcela de sa
crific!o, pa~a chegarmos ao eqwlíbrlo. Pa_rabe· 
nizo_ V. Ex' pelo discurso que profere, porque 
vem exata!Tiente de acordo, em cooperação 
ao que o Presidente José Samey vem procu
rando fazer há muito tempo e não consegue, 
porque forças estranhas impedem que Sua 
Excelência faÇa, sobretudo depois que se pro
rquJgou _ a nova Constituição. Pa,abenizando 
V. Ex", peço desculpas pelo longo aparte, mas 
~Q podia deixar de fazê-lo, diante de um as
sunto tão Importante quanto o que V. Ex" trata. 

O SR. HGMBERTO LUCENA - Grato 
a V. Ex", nobre Senador João Menezes, pela 
sua intervenção. Mas devo-lhe dizer que, a esta 
altura dos acontecimentos, acred.itq_ que todos 
os brasileiros, sobretudo os que fazem vida 
pública, como eu disse inicialmente, devem 
estar preocupados e, creio, c_om o esp"írito 
aberto a essa colaboração que é mais de natu· 
reza institucional do que política. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. EJr 
um aparte? 

. -o SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
muito praZer e muita honra, nobre Senador 
Marco Maclel. 

O Sr. Marco Maciel - Caro Senador 
Humberto Lucena, gostaria, de logo, de cum
primentar V. Ex" pelos objetivos do discurso 
que faz hoje nesta Casa e dizer que sou daque
les que entendem que a inflação é o imposto 
mais cruel que paga a comunidade brasileira, 
sobretudo o Se':J segm~nto de menor po9-er 
aquisitivo. O combate à inflação é algo, portan· 
to, que ínteressa, náo apenas a um projeto 
de desenvolvimento econômtco do País, mas 
é algo que interessa sobremaneira aos estratos 
mais baixos da nossa população, que pagam, 
de forma terrivelmente injusta, as conseqüên
cias do processo inflacionário. Infelizmente, no 
Brasil, nós sabemos que há quem ganhe e 
ganhe muito com a inflação. Entretanto, é 
sempre importante lembrar que a grande 
maioria dos brasileiros, os que ganham menos 
s_ão os que mais pagam pela existência da 
inflação. Por tais motivos, quero dizer que con~ 
cardo com as preocupações que V. Ex" expres
sa nesta Casa, hoje, quando defende a ne_ces~ 
stdade de um amplo entendimento, a fim de 
que possamos conter o processo infladonário 
e fazer, assim, com que se represtigie a moeda 
e s_e _criem condições para um processo de 
desenvolvimento mais orgânico, mais homo-

gêneo, mais-in\egrado .. É evidente que consi· 
dera difícil, neste momento por que passa o 
País, a 45 dias do pleito, a possibilidade de 
construirmos um amplQ acordo nactonal. 
Aliás, sempre defendi a tese de que o çaminho, 
para que obyj"ássemos a transição e balizás
semos a nossa conduta em relação a.o desen
voMmento, seria através de um amplO acordo 
nacional. Esta tese ainda hoje a defendo, só 
que, neste peiíodo, que vai do dia de hoje 
até o dia 15 de novembro, é mais çlificil porque 
os Partidos estão buscando, através do voto 
- pacto nacional - s~ as_sim posso dizer 
-di reta mente com a sociedade eleger o seu 
candidato. Por tais motivos, não vejo condi
ções que haja um _amplo acordo político neste 
momento. Mas concordo com V. Ex-, quando 
diz que é fu~9amental que_ o novq Govemo, 
seja ele quem for, assuma o cc;nnpromisso 
de encontrar, por um ac:órdo político - já 
nem falo em pacto social, que é algo· mais 
dificil, porque envolve um espectro mais am
plo da sociedade -, mas, pelo menos, um 
acordo político- que tome possível fazer com 
que se erija um Governo que venha a desar
mar eSpíritos, concluir nossa tranSIÇãO, qUe 
já se prolonga demasiadamente, e a criar con
dições para que o Pafs volte a crescer, porque, 
malgrado os esforços de muitos, a década 
de ao foi, sob o-Pmi.tõ de vista de desenvol
vimento, uma década perdida. O Brasil crescia 
a taxas históricas, desde 1950, a uma média 
de 7% ao ano e, nesta década, a média não 
passa muito de 3%. E, se atentarmos para 
o fato de que a taxa de crescimento demo· 
grâfic_o é superior a 2,5% ainda, nós vamos 
verificar que o crescimerito real foi quase nulo. 
Daí por que retomar o proceSso de desenvol
vimento no País é fundamental para assegurar 
melhores condições de vida a sua gente. O 
Brasil é uma Nação que convive com desigual
dades sociais mÚito grarides- quer interpes
soais, quer inter-regionais e que, conseqüente
mente, mister se faz Um esforço muito grande 
para que nós consigamo_s meios e modos de 
fazer com que o País volte a crescer, para 
que se_alevante a condição social do nosso 
povo e para que se diminuam as iniqüidades 
sociais. Demos um grande passo no campo 
político, nesta década, e posso dizer que con~ 
solidamos um projeto democrático, mas a de
e político que não pode consolidar-se sem 
que, ao lado disto, se criem substancialmente, 
condições para que o povo seja mais feliz. 
A democracia é, sobretudo, um processo. É, 
conseqüentemente, algo adjetivo. Devemos, 
agora, criar condições substantivas para que, 
não somente a sociedade exercite a prática 
democrática, mas para que isto também nos 
leve a um processo de crescimento justo, ou 
seja, desenvolvimento com justiça soda!. Daí 
por que quero associar-me às palavras de V. 
~. e dizer que com elas comungo integral· 
mente, qUe aliás, de alguma forma, há tempos, 
já a venho defendendo. Espero, tão Jogo ultra
passemOs a refrega eleitoral~ que é importante 
para a demo-cracia e, portanto, para o Pafs, 
possamos pensar, e de fornia consistente e 
articulada, num amplo entendimento politico 
que nos leve a retomar o nosso processo d~ 
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desenvolvimento, criando condições de edifi
ca• em nossa Pátria, uma sociedade mais jus
ta. Esta é minha opinião, aproveitandO para, 
mais urna vez, ·cumprimentar a V. Ex• pelo 
discurs-o e pelas considerações que faz aqui, 
nesta Casa, na tarde de hoje. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex' 
presta um depoimento, no seu aparte, que 
está à altura de sua experiência e do seu talen
to político, nobre Senador Marcos Maciel. Não 
me surpreende com as suas considerações. 
com as suas conclusões. Já conheço o pensa
mento de V. Ex" a respeitõ destas teses e sobre 
elas temos conversado, ao longo de todos es
tes anos de vida parlamentar. 

Quero apenas lembrar a V. Ex• que, ao refe
rir-me à possibilidade de um esforço final no 
sentido de um c-onsenso entre Governo. e so
ciedade, neste final de mandato do atual Presi
dente da República, não foi, absolutamente, 
pensando em um amplo acordo nacional, até 
usei a palavra "minipacto"~ Preocupa~me che
garmos a algumas medidas concretas que, 
se não vençam totaJmente o vertiginoso cres
cimento da inflação, pelo menos o tenho sob 
controle, de tal maneira que não tenhamos, 
a partir de janeiro, depois de aleiçáo, possíveis 
abalos sismicos que poderão, inclusive, per
turbar - não digo evitar - o processo de 
transferência do Poder. 

O importante, -neste inStante~ é· que ajude
mos institudonalmente o Senhor Presidente 
da República a encontrar os meios e modos 
a que se refere V. EX', a curtíssimo prazo, para 
que esses índices, que estão a 35% em setem
bro, não cheguem a 50_% -em dezembro e 
a 70 ou 80% em janeiro, porque ar estaremos 
em plena hiperinflação, que sabemos ser má 
conselheira. Vimos o que aconteCeu na Argen
tina. 

Quanto ao futuro Presidente da República 
a ser eleito legitimamente pelo voto popular, 
caber-lhe-ia, a meu ver a tentativa desse gran
de acordo nacional a que se refere V. EJcf, 
no contexto, de um Governo de unidade_ na
cional. Veja bem, não me refiro a _um governo 
de _união nacional, porque, aí, não haveria opo
sição, e não acredito em democracia sem opo
sição; mas um governo de unfda'de nacional, 
na medida em que ele possa ser o mais amplo 
e representativo da sociedade brasileira, para 
execução de um programa mínimo de emer
gência. 

Por outro lado, eu gostaria tamhém de enfa
tizar que V. Ex" se referiu muito bem ao fato 
de que a inflação panaliza mais os mais fracos.._ 
É uma verdade, sobretudo num País que se 
transformou, como _se costuma dizer, num 
verdadeiro cassino, ohde a especulação finan
ceira ganha dimensões nunca dantes conhe
ddas, no pano verde do ovemight. 

Acho que, por exemplo, os ricos, os que 
.estão bem situados financeiramente neste 
País, não têm nunhum interesse no combate 
à Inflaça-o, porque eles estão, cada dia. maiS 
ricos, pois -cada dia ganham mais dinheiro, 
inclusive serri o ônus da pro·dução. Só aqueles 
que, realmente, têm espírito de brasileiro, co

, mo- um Antônio Ermírio de Moraes e outros 

poucos grandes empresários estão aí lutando 
pelo desenvolvimento nacional. 

Mas a grande maioria dos que são ricos 
desejam que continue o jOgo do ovemight, 
porque com isso, aumentam facilmente a sua 
renda dentro desse mercado fínanceiro que 
se tomou a1tamente especulativo. 

Basta V. EX', que é nordestino como eu e 
outros que estão aqui, lembrar-se das nossas, 
andanças pelo interior dos nossos estados, 
para testemunhar, por exemplo, a reclamação 
dos mini e pequenos produfures rurais, que 
não retiram mais dinheiro nos bancos oficiafs 
ou particulares, o crédito rural de custeio não 
existe mais. Por quê? Porque ninguém pode 
pagar o financiamento. A correção monetária, 
côril_ a~ inflãçãõ _gue está aí, e rnai~ qs_juros 
chegaram a tais índic_es que hoje_ o Banco 
do Brasil e os demais bancos procuram, com 
uma lanterna, quem queira tirar um emprés
timo, e não consegue, pois o pequeno agri
cultor, pelo menos do Nordeste brasileiro, não 
tem condições de pagá-lo. 

Aqui há, aliás, um ponto_ ainda, que é a ques
tão do subsídiO ao juro agrícola: Eú ãcho -que 
o novo Presidente_ da República terá que resta
belecer, - porque em todos os países do 
mundo capita1ista é assim - os juros subsi
diados nos financiamentos agrícolas. Vi iSso, 
inclusive, nos Estados Unidos. Ali produção 
agrícola é altamente subsidiada. 

O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. Ex" 
um aparte~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço 
o nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador 
Humberto Lucena, o assunto que trata V. EJ.::I', 
e na profundidade em que o faz, há de preocu
par, sem dúvida, a todos nós. O fantasma da 
hiperinflaçãO, que tanto preocupa o Senador 
Mansueto de Lavor, é de fato impressionante. 
Porém, não estamos ainda na hiperinflação, 
pelo menos se estáo certos os economistasL 
Entendem _eles que a hiperinftação se carac
teriza com saltos, isto é, _a inflação- dobra a 
cada mês ou quase dobra a cada mês. Feliz
mente ainda não é o _nosso _caso, mas temos 
que tomar as providências que, de_aJgum mo
do, sugere V. Ex", para que isto não aconteça, 
porque, de fato, pode acontecer a qualquer 
instante, e na hiperinflação estaremos mergu
lhados na mais completa desordem econó
mica e institucional. As preocupações que tem 
V. -E:Xt, neSte campo, são também as minhas 
e, creio, são de todos nós. O_dever de debelar 
essa crise é, em primeiro lugar, do Governo, 
mas há de ser também de todos os brasileiros, 
porque ela afeta a todos por igual. A hiperin· 
tlação;sev:ier, é um fantasma que atormentará 
a todos os brasileiros. Felicito V. EJ.::I' pela mani
festação desta tarde, seguro de que nós todos 
já temos Consciência da gravidade do proble
ma. Havendo de ter uma preocupação maior 
ainda e responsáveis qUe somos como líderes 
políticos, temos o dever de contribuir para que 
esta situação toda s~ amenize e não chegue
mos a essa fronteira trágica que será a hiperin
flaç:ão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra-
deço a V.& -

O Sr. João Lobo -Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois 
não. 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Hum· 
berto Lucena, V. Ex!' sempre traz assunto de 
suma importância para esta Casa. Parabenizo 
V. ~ pela abordagem que faz sobre a gravi
dade dessa situação nacional. Sempre que en
tra em discussão ou que se fala em inflação, 
não posso -evitar de recordar-me do ex-Mi
nistro Delfun Netto, quando, naquele deses
pero em que ele vivia, tentando meios e modos 
de_ parar a inflação, perguntaram-lhe certa vez: 
~O qu~ fazer com a_ inflação?" E ele, rium 
desabafo daqueles caracteristicos de sua per
sonalidade, disse: "Agora, só rezando, não há 
mais jeito. Não sei, realmente, o que fazer para 
debelar um problema como o da Ulfl~ç:ão bra
sileira". Como já destacou V. Ex~. é de grande 
interesse de paJ:f;e da sociedade brasileira ali
mentar essa inflação. Ao apartear V. Ex•, acres
cento que, há uns dez dias, encontrei um de
putado boliviano, líder do Governo Paz ESte ris-
soro, no infcio de seu mandato, meu amigo, 
que aqui esteve para a Reunião lnterparlamen
tar Latino-Americana, e ele me dizia, com 
aquela sinçeridade e aquele jeito aberto dos 
bolivianos de falar: "Olhe, Lobo, vocês não 
precisam ter ilusões, o Brasil já está na hiperin
flaç:ão. ~so é biperinflação". Não há, realmen~ 
te, diferença, nol;>re Senador Humberto Luce
na, __ de: Uf!1a __ inflação de 3-6% para uma de 
42, 45 ou 52%, isto é apenas uma questão 
de_mês. No próximo mês já atingiremos. 40 
e vamos pass-ar para "50%. Veja V. Ex", andei 
em meu Estado agora, e pude constatar os 
preços que os pequenos produtores rurais' es
tão enfrentando: urna bola de arame farpado, 
que era vendida no Estado do Pia ui, no- dia 
5 de setembro, por 50 cruzados, hoje está 
$endo 'Vençlicl_a _em São Paulo por 115 cruza
dos. Menos de um mês! Se iSS:O não é hiperin
flaç:ão, não sei mais o que seja! Um caminhão 
Mercedes, dos pequenos, 12/14, que no fim 
de agosto foi vendido, naquela região, por 120 
ou 125 mil cruzados, hoje está sendo faturado 
em São Paulo por 2.56 mil cnaados. V$ V. Ex', 
realmente não tenho capacidade de medir 
o que seja inflação ou hiperinflação. Mas pen
so_ que uma parte da sociedade brasileira está 
vibrando, torcendo e jogando para o a1to esse 
aumento da inflação, porque significa o_ au
mento do ovemight, o aumento do open fflar
ket da caderneta de poupança etc, Os preços 
que se danem. Os pobres, no Brasil, sempre 
dão um jeito de sobreviver. Esse salário de 
380 crúzados novos, a meU ver; inviabiliza oS 
pequenos comerciantes, os pequenos indus
triais e não dá para salvar totalmente os po~ 
bres. Quem pode _sobreviver com 380 cruza
dos por mês? Então, não sei o que devemos 
fazer, a não ser ,segufr o conselho do nobre 
Deputado Delfim Netto: "Vamos rezar, para 
ver se essa coisa pára". Agradeço a V. Ex" 
a permissão do aparte e o parabenizo pelo 
seu pronunciamento. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu é 
que agradeço a V. Ex-

O Sr. Marco Madel- Pennlte~me V._ .EX 
um aparte? _ _ _ _ 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Pre
sidente, ouvirei o último aparte, que é o do 
nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Madel- Meu caro Senador 
Humberto Lucena, sem querer mais interrom
per as considerações que V. Ex' produz nesta 
tarde, gostaria apenas de fazer duas observa

ções. Ein primeiro lugar, reafmente, uma taxa 
de inflação superior a ;30% ao mês, em qual
quer País do mundo, seria uma hiperinflação. 
E o problema não é mais grave no Brasil por
que temos uma economia de indexação, que 
mitiga, minimiza os ImPactos; inclusive os im
pactos sociais da inflação, e dá, sobretudo ao 
assalariado, a sensação de que ele não está 
perdendo muito, porque, na proporção em 
que os preços são elevados, de certa forma 
o sa1ário dele também é conigido. De certa 
feita, conversando com o Ministro da Ecorio
mia da Alemanha, Martin Bangemam, ele dizia 
que o Brasil precisava livrar-se logo da indexa
ção não só porque, além dos ínconverUentes 
de natureza eConômica, sob o ponto de vista 
político, a indexação levava a sociedade a não 
se mobilizar contra a inflação, levava a socie
dade a ficar um pouco anestesiada e, conse
qüentemente, não cobrasse do Governo medi
das duras, necessárias ao combate à inflação 
e à defesa da moeda. De fato, indexação, de 
algwna forma, anestesia o cidadão e não o 
faz cobrar medidas sérias do Governo para 
proteger a moeda, para jugular a inflação, para 
criar situações que exigem a retomada do de
senvolvimento. Em segundo lugar, e sem que
rer alongar-me mais, desejo observar que con
cordo com V. Ex', quando diz que devemos 
fazer um acordo político, um programa de 
menta, mas não de união nacional, porque 
V. ~ tem razão: o reQ!me democrátiéo é o 
regime da controvérsia, da diversidade, enfim, 
o regime do ,antagonism_o. Toda vez. que desa
parecem as formas antagónicas, surgem, irife
lizmente, as fonnas agônicas. E, por isso, acho 
que a grande virtude da sociedade democrá
tica é porque permite, pelas formas antagô-
nicas, fazer com que cheguemos a um enten
dimento político - quando falo em entendi
mento político, falo na -~esma _ direção em. 
que fala V. Ex'-, acredito que o entendimento 
político que nos leve à solução de nossas 
questões, inclusive sem que os partidos políti
cos tenham que abdicar das suas idéias, dos 
seus programas e até dos seus posicionamen
tos em relação ao·Govemo, quando for o caso. 
Lembro aqui a V. Ex.' algo que, a meu ver, 
foi extremamente exitoso: a experiência it_alia
na no pós-guerra, com o chamado "Arco 
Constitucionali". O "Arco Constitucionali" ita
liano era justamente Isso: os partidos não 
abriam mão das suas regras programáticas, 
dos seus objetivos, eles apenas anuíam sobre 
detennínadas questões reputadas mais rele
vantes, para que o govemç> tivesse condições 

_de viabilizá-las e, assim, encontrar saída para · 

problemas mais agudos. Mas isso não signi
fica dizer, em absoluto, que os partidos abris
sem mão das suas idéias. Então, o '·Arco 
Constitucionalr' italiano, que funcionou bem 
Jogá após a Segunda Grande Guerra Mundial 
e fez com que_ a Itália consolidass_e seu cami
nho democrático e construísse seu caminho 
de desenvoMmento, é algo, a meu ver, que 
podia ser tentado no Brasil para um entendi
mento político, no qual os partidos, sem que 
tivessem que abrir mão dos seus postulados, 
das suas convicções doutrinárias, pudessem 
entender-se naquilo que fosse básico e no qual 
tOdos estivessem de acordo, para fazer com 
que- ó País desse perenidade à sua nascente 
vida e ~~sse condições pa"ra que o desenvol
viiileiifa· voltasse a florescer e, um desenvol
vimento que fõsse inais do que cresdmemen
to eCoiiôrriico, fOSse deSenVolVimento naquele 
sentido que ensinam recentes enctclicas pa
pais, no sentido de permitir a realização- inte
gral de todo homem e do homem todo. Ou 
seja, um desenvolvimento que seja - insisto 
-mais do que crescimento económico, seja 
sinônimô de justiça 50ciã1. Porque, no Brasil, 
o crescimento, infelizmente; e algumas vezes, 
tem sido em favor de poucos com a exdusão 
de muitos, o que tem feito com que tenhamos 
observado um agravamento das injustiças so
ciais, quer em termos interespaciais, quer em 
tennos interpessoais, quer em termos mesmo 
daquilo que os economistas chamam de dis· 
trlbuição funcional da renda, que é cada vez 
mais injusta no Brasil, pois o fator trabalho 
participa, cada vez menos, da renda nacional. 
Era o que, desataviadamente, pretendia acres
centar às judiciosas palavras que V. EX profere 
nesta tarde. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. El<', 
~ais uma vez, com as suas brilhantes palavras, 
ilustra os nossos debates, na tarde de hoje. 

Sr. Presidente, ao agradecer aos meus no
bres pares as manifestações em torno deste 
momentoso assunto, que interessa a todos 
os brasileiros, desejaria encerrar este discurso 
dizendo que acredito - e espero que todos 
também, tenham, pelo menos. um pouco de 
fé - na sinceridade de propósitos do Senhor 
Presidente da República José Samey neste fi
nal do seu mandato. 

Estou absolutamente convicto de que o Se- -
nhor Presidente José Samey está querendo 
esse minlpacto com todas as forças vivas dã 
sociedade brasileira, sobretudo com as suas 
lideranças políticas, para que possamos atra
vessar, tranqüuilamente, esse final de transi
ção que terminará com a posse, a 15 de mar
ço, ·<:Jo novo Presidente da República fede
rativa do Brasil, eleito e conSagrado nas umas 
pelo povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem~_ 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 27, DE 1989 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições e considerando 
o di$posto no art. 89 _do Derceto-Legislativo 
rt> 72, de 1988, bem como o disposto na Le-i 

no 7.830, de 28 de setembro de 1989, publi
cada no DOU de 29 de setembro de 1989, 
resolve: 

Art. 19 Quando ocorrerem reajustes sala
riais para os servidores da União, fica autori
zada a Diretoria de pesSOal a proceder, nos 
termos previstos no arl &' do Decreto-Legis
lativo n9 72, de 19 de dezembro de-1989, as 
alterações de que trata esse dispositivo, obser
vados rigorosamente os percentuais e a data 
respectiva para o cumprimento das determi
nações legais. 

Art. 29 A despesa decorrente da aplicação 
deste_ Ato Correrá à conta das dotaçõe_s dêsti
nadas ao Senado Federal no Orçamento Geral 
da União. 

Art 39 Este At.o entra em vigor na data 
de sua publica~ão 

Art 49 Re ... ogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão Diretora, 5 de outubro 
de 1989. · -

- NP.IRon Carneiro -Alexandre Costa -
Mendes Canale - Pompeu de Sousa -
AureoMeUo. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 28, DE 1989 

Atualíza 0$ vaiare$ de vencimentos,_ sa
lários, salário-famOla~ gi'atiffcaçôes e pio
ventos dos servidores do Senado Fedeiaf, 
nos te_rm_gs da Lei n? Z830, de 19139 e 
da Polt8n"a da Sep!an n9 566~- ae -1989, 
e dá outras providências. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de sua competência regimental e tendo 
em vista o disposto na Lei n9 7.830, de 28 
de setembro "de 1989, publicada no DOU de 
29 de setembro de 1989, e na Portaria da 
Seplan n9 566~ de_ 4 de outubro de 1989, publi
cada no DOU de 5 de_ outubro de 1989, re
solve: 

Art. 19 Os v~ores dos vencimentos, salá
rios, salár!o-familia, gratificações e proventos 
dos servidores do Senado Federai,. resultantes 
da aplicação do Ato da Comissão Diretora n9 
26,-·de 1_~89, -fícãin, na forma âU:iOriiada pela 
Lei n9 7 .830, de-1989, reajustados em 49.88% 
(quarenta e nove ponto oitenta e oito por cen
to), a partir de 19 de outubro de 1989. 

Art. 29 O disposto no artigo anterior apli
ca-se aos valores do salárío-base e.das gratifi
cações dos servidores do Centro Gráfico do 
Senado Federal - Cegraf,- e do Cei-ttro ele 
Informática e Processamento de Dados do Se
nado Federal- Prodasen. 

Art 39 A Subsecretaria de Administraç_ão 
de Pessoal do Senado Federal adotará as pro
vidências necessárias-à execução deste Ato. 

Art. 49 A despesa decorrente da aplicação 
deste ato correrá à conta das dotações cons
tantes do Orçamento __ da União des_tinadas ao 
Senado Federal e a seus órgãos_ superv[sio
nados. 

Art. _5ç _ Este ato entra em vigor ·na data 
de sua publica_ção. _ __ 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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Senado Federal, 5 de outubro de 1989.
Nelson Carneiro -..:...Alexandre Costa - Men· 
des Canale - PomPeu de Sousa -Áureo 
MeDo. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•241, DE 1989 

O Presidente do Seriado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, e de conformidade com a delegaçáo de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~' 2, de 1973, e de acor
do com o disposto no art. 4~ da Resolução 
n"'l24, de 1987. 

Resolve exonerar, a pedido, Estevão Chaves 
de Rezende Martins e Eduardo Jorge Caldas 
Pereira de membros do Conselho Técnico do 
Cedesen. 

Senado Federal, 5 de outubro de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 242, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dlretora n9 2, de 1973; é. de acor
do com o disposto no art 49 da Resolução 
n9 124, de 1987. 

Resolve nomear Nelson Ribeiro Mendes e 
Regina CéUa Pi!res Borges para rriemhios do 
Cottselbo Técnico do Cedesen. 

Senado Federal, 5 de outubro de 1989.
Senador Nelson Camelro, Presidente. 

INSTRUÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO 

DE 
FREQÕÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

CEGRAF A DISPOSIÇÃO DO 
SENADO FEDERAL 

O Primeiro Secretário" e Presidente do Con
selho de Supervisão do Cegraf, considerando 
o disposto no Ato n9 25/89, da Comissão Dire
tora,_e no us_o de suas atribuições regimentais_ 
e regulamentares, resolve: _ 

I -Do Registro e da Apuração de Fre
qüêncla: 

1. Até que se efetive a implantação do sis
tema de cartão de ponto computadorizado, 
a freqüência diária dos servidores do Cegraf 
colocados à disposição do Senado Federal, 
será registrada através de Folha Individual de 
Freqüênda- FlF. 

2._ O Co'ntrole de registro de freqüência se~ 
rá de responsabilidade da Subsecretaria de 
Administração de PessOOI do Senado Federal, 
nos termos do Ato n9 25/89; da Comissão 
Diretora, que estabelecerá 4 (quatro) postos 
de coleta de _assinaturas, a saber: 

a) Entrada do Anexo I; 
b) Entrada da Subsecretaria de Assistência 

Médica e Social (Serviço Médico); 
c) Entrada da Biblioteca; e 
d) Entrada da Garagem do Anexo II. 
3. Em cada posto ficarão 2 (dois) confe

rentes, 1 (um) da Subsecretaria de Adminis
tração de P_e'Ssoal, titular, e 1 (um) da Coorde-

nação de Administração de Pessoal do Cegraf, 
como auxiliar. · 

4. A freqüência diária dos servidores serii 
reg[strada nos seguintes horários: 

a) início do expediente: 8h30min (com to
lerância até às 9h); 

b) término do !<>expediente: 12h, 

c) iriício do 29 expediente:.l4h (com tole
rância até às 14h15min); 

d} final do expediente: 18h30min. __ -
5. É obrigatório a apresentação do cartão 

de identificaçã_o de freqüência no início e no 
t_énnino de cada expediente diário. 

6. Os Conferentes chegarão aos postos 15 
(quinze) minutos antes_esairão 30 (trinta) mi
nutos depois de cada expediente. 

7. As pastas que coritêm as Folhas Indivi
-duais de Freqüência - FlF serão _recolhidas 
à Subsecretaria de Administração de Pessoal 
do Senado Federal após o limite de tolerância 
dos horários estabeleddos no item 4. 

8. A Subsecretaria de Administração de 
Pessoal do Senado federal encaminhará até 
a 5<> (q"uinto) dia útil do mês subseqUente as 
Folhas Individuais de Freqüência ao Cegraf 
para os registras_ de assentamentos funcionais 
e de folha de pagamento. 

9. As faltas e impontuaiidades serão des
contadas da remuneração do servidor nos ter
mos do Regulamento Admin[strativo do Ce~ 
graf e legislação_aplicâvel à espécie._ 

1 O. Será Considerado impontualidade o 
descumprimento do_ horário estabelecido no 
ifem 4, na entrada ou saída de cada expe
diente. 

11. A falta de registro em duas entradas 
ou em duas saídas do expediente será consi
derada como falta injustificada. 

12. O servidor que se ausentar do trabalho 
durante o horário do expediente, sem a devida 
autorização, por escrito, de sua chefia ime
diata, estará sujeito às penaJidades previstas 
no artigo 148, combinado com o_ artigo 146, 
item IV, do Regulamento Administrativo doCe
graf, aprovado pelo Ato n9 1 Or19, da Comissão 
Diretora, sem prejuízo de consignação da falta 
ao trabalho em seus assentamentos funcio
nais e do desconto em folha de pagamento. 

II -Da Justificação das Faltas e lmw 
pontualidades 

13. Os senadores, os diretores, o consul
tor-geral e o auditor poderão abonar até o 
limite máximo de 5 (cincci) faltas pOr mês, 
mediante justificativa encaminhada ao Cegraf. 

14. As impontualidades- poderão ser abo
nadas, desde que respeitado o limite máximo 
de 5 (_cinco) por mês, pelos senadores, direto
res, consuhor~geral e auditor, mediante justifi-
cativa, encaminhada ao Cegraf. . 

15. Para a justificativa de faltas por motivo 
de doença o servidor é obrigado a apresentar 
à Subsecretaria de Assistência Médica e Social 
-SSAMS, no prazo máximo de 72 (setenta 
e. duas) horas, do término do afastamento, 
o respectivo atestado médico, devidamente 
formalizado com a indicação do código pró
prio (ODT .... 

16. -ASubseCretãria ae-A.ssistêi1da Médica 
e SoCial - SSAMS encaminhai-á até o_ 59 

(quinto) dia útil do mês subseqUenteosaiesta
do_s médico.s, as e_scalãs de_ plantão e folgas 

-ao Cegraf, para os efeitos i-e9_Lil8:res de registrO-
em assentamentos funcionais e de folha de 
pagamento. 

17. Aplicar-se-ão os procedimentos, com 
relação às faJtas justificadas, abonadas e injus
tificadas, em referência ao pagamento da Gra
tificação Especial de Desempenho, de confor
midade com os termos do Ato n9 55/88, da 
Comissão Diretora do Senado Federal 

18. Esta instrução_ entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 25 de setembro de 1989. 

Senado Federal, 4 de outubro de 1989.
Mendes Cana/e, Prim.eir6 secretário do Sena
do Federal e Presidente do Conselho de Su
pervisão do Cégraf 

COMISSÃO DE CONSTIT(UÇÃO, 
J{ISTIÇA E CIDADANIA 

S(JBSECRETARIA DE COMISSÕES 
29~ Reunião, realizada 

em 14 de setembro de 1989 

Às dez horas do dia quatorze de setembro 
de mil novecentoS e oitenta e nove, na sala 
"da Comissão, sob a presidência do Sr. Sena
dor Od Sabóia de Catvalho, Pi-esidente, reú
ne-se a ComisSãO de- COristituição, Justiça e 
Cidadania com a presença dos Srs. Senadores 
Meira Filho, Nelson Wedekin, Leite Chaves, 
Wilson Martins, Mansueto de Lavor, Marco Ma
ciel, Odacir Socires, Jutahy Magalhães, Carlos 
Patrocínto, Maurício Corrêa, Márcio Lacerda, 
Aluízio BÊ!zerra, Lourival Baptista, Chagas Ro
drigues, Francisco RoUemberg e Ney Mara
nhão. Deixam de comparecer, por motivo jus
tificado, os Srs.- Senadores Leopoldo Peres, 
Mauro Benevides, Edison Lobão, João Mene
zes, José Paulo Bisai, AfonsO Arinos, Oiavo 
Pires e João Castelo. Havendo número regi· 
mental, o Sr. Presidente declara aberto ostra
balhos e dispensa a leitwa da ata da reunião 
anterior, que é dada coino aprovada. A seguir, 
passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. 
Presidente. Item 1 -Projeto de Lei do Senado 
no 005·,- de 1989, de autoria do Sr. Senador 
Pompeu de Souza, que institui o Conselho 
de Comunicação Social, na forma do artigo 
224 da ConStituição; e dá outras providências. 
- (Deliberação terminativa em turno suple· 
mentai) -O pareCer dõ relator, Senador Edi·
son Lobão, conclui pela constitucionalidade-, 
juridicidade e, no mérito pela aprovação, nos 
te:rmos do substitutivo que oferece. Após a 
leitura da matéria, o Sr. Senador Wilson Mar
tins faz uso da pafaVfa a fim de apresentar 
uma emenda ao s_ubstitutivo do relator. APre
sidência informa que ficará sóbrestado o exa
me da matéria, até que seja examinado pelo 
relator, a emenda oferecida. Item 2-Projeto 
de Lei do Senado n9 111, de 1988, de autorta 
do Senador Cid Sabóia de Catvãlho, que esta
belece o aproveitamento do Ministério da Fa
zenda, mediante concurso de servidores do 
Serpro que, na data de vigência da Consti
tu[ção Federal prestavam serviço em órgãos 
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da Receita Federal. .=... (Deliberação termina· 
tiva em turno suplementar.) -O parecer do 
Sr. Frandsco Rollemberg condu] pela consti
tucionalidade, juridicidade e, no mérito pela 
aprovação, nos termos do substitutivo que 
apresenta. Não havendo pronunciamento so
bre o assunto, a Presidência coloca em vota
ção a matéria, que ê aprovada por unanimi
dade. item 3 - Pi-O}etO de Lei do Senado 
no:> 146, de 1989, de autorfa do Senador Fran
cisco.Rollemberg, que suprime dispositivo da 
Lei n9 6.515, de 25 de dezembro de 1977 
e altera outros da mesma lei. - (Deliberação 
tenninativa em turno suplementar.)- O pare
cer do Sr. Meira Filho concluí pela constitucio
nalidade,jurid.ieidade e, no mérito pela aprova
ção nos termos do substitutivo que oferece. 
Não havendo discussão é_ colocada em vota
ção-a matéria; sendo aprovada pela unanimi
dade. Item 6 - Projeto de Resolução n<:> 184, 
de 1988, de ãufoi"ia da Comissão Diretora, 
que dispõe sobre o funcionamento do pecúlio 
do Senado Federa! e dá outras providências. 
O sr. SemidOr-Julahy Magalhães, relator da 
matéria, emite parecer pela constitucionalida
de, juridicldade, e, no mérito, pela aprovação, 
nos termos do substitutiVO que apreserita. Não 
havendo nenhum Sr, Senador que desejãsse 
pronunciar-se sobre o assunto, o Sr. Presi
dente coloca em votação o parecer do relator, 
tendo sido aprov.edo por unanimidade. Item 
18- Projeto de Lei do SenadO n" 127, de_ 
198g,-de autoria do Senador Mauricio Corrêa, 
que dispõe sobre a propaganda eleitoral gra
tuita em 1989, e dá outras provldênciás: (Deli
beração terminativa.) O Sr. Jutahy Magalhães, 
relator da matéria, emite parecer coricluirido 
pela sua rejeição. Não havendo discussão, ·é 
colocado em votação o assunto, sendo apro
vado por unanimidade; abstém-se de votar o 
Senador Maurício Corfêa. Item 19- Projeto 
de Lei do Senado n" 020, de 1989, de aUtoria 
do Senador Jarbas Passarinho, que regula
menta o § 7<~ da Constituição Brasileira (Deli
beração terminativa.) O relator, SenadOr Man~ 
sue to de Lavor, emite parecer pela constituclo
nalidade,juridicidade e, no mérito pela aprova
ção, nos termos do substitutivo que apresenta. 
Não havendo discussão é colocado em vota
ção o assunto, sendo aprovado por unanimi
dade. A Presidência infc:irma que a referida 
matéria deverá V'Oitar à pauta da próxima reu
nião para discussão em turno suplementar. 
Item 27 - DiVersos n" 002, ·de 1988, do Se
nhor Senador Carlos Chiarem, encaminhando 
à Presidéncia do Senado Federal. documen
tação de interesse do Deputado Athos Rodri· 
gues, Uder do PFL, na Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio Gfande do SUl; sobre a- vali
dade dos atos praticados com base nas Leis 
n~s7.974/85 e 7.976/BS,declaradas inc-onstltu
donais pelo STF e pendentes de Suspensão 
por parte do Senado, ex~vi do art. 42, inciso 
VIl da Constituição Federal. O parecer emitido 
pelo Senador Wilson Martins, conclui por não 
ser o Senado Federal, o ór.gão competente 
para o exame da matéria. Não havendo pro
nunciamento sobre o assunto, é colocado em 
votação o parecer do relator, sendo aprovado 
por unanimidade. Item 31 - Projeto de Lei 

do Senado n·9 107, de 1989, de autoria do 
Senador Jutahy Magalh.;í:es, que regulamenta 
a publicidade dos_atos, programas, obras, ser
viços e campanhas dos órgãos públicos. -
(Deliberação terminativa.) - O Senador Wil
son -Martins emite Parecer pela constitucio
nalidade,juridicldade e, no mérito pela aprova
ção, nos termos do substitutivo _que apresenta. 
Não havendo dtscussão é colocado em vota
ção o assunto sendo aprovado pela unanimi
dade. Abstém~se de votar o Senador Jutahy 
Magalhães. Item 32- Projeto de lei do Senà
do n~ 021, de 1988, de ·autoria -do Senaaór 
Jutahy Magalhães, que inclui o "cacau em pó" 
na ·merenda escolar, nas unidcldes militares 
e nos programas soCiáis dei OriiãO.- (Delibe
ração terminatiVã.} Não havendo discussão a 
Presidência coloca em votação a matéria, sen
do aprovada por unanimidade. Abstém-se de 
votar o Senador· Jutahy Magalhães._ Item 34 
- Proj~to de Lei da Câmara no 027, de 1 ggg; 
de autoria do Tfibunal Superior do Trabalho, 
que altera a composição e a organização inter-
na .do Tribunal Regional do Trabalho da 12• 
Região, cria cargos e dá outras providências; 
O Senador LOurival Baptista; ·relator da maté~ 
ria, emite parecer pela constitucionalidade, ju
ridicidade _e, no mérito pela aprovação. Não 
do discussão, é colocada em votação a maté
ria, sendo aprovada por unanimidade. Extra 
pauta; a- Presidência coloca em discussão ofi· 
cio encaminhado pelo Deputado Waldeck Or
nelas, através do qual S. Br consulta esta Co!
missão, com base no art. 101, V, do Regimento
[ntemo, sobre questão de Orderri stlscitc:ida 
pelo Deputado Hermes Zaneti, Vice-Presidente 
da Comissão Mista destinada ã examinar os 
atõs efatoS geradores do endividamento exter
no brasileiro, envolvendo, interpretação do dis
posto no art. 26 do Ato das Disposições-Cons
titucionaís Transitórias. O SenadOr Maurfcio· 
Corrêa desigriado o relator da matéria, emite 
parecer no sentido de que se cumpra o dispos-' 
ú? no __ artigo 20- do Regimento Comum, cuja 
conclusão é acatada pela unanimidade, Ficam. 
adiados os demais itens da pauta, em virtude 
da ausência de seus relatores. Nada mais ha· 
vendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando 
eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária da 
Comissãõ, a presente ãta qUe após lida e apro_-. 
vada será assinada pelo Sr. Presidente. 

. -30~ Q~u_J!@_Q (Ordinária), realizada 
em 21 de setembro de 1989 

Às dez horas do dia vinte e ~m de setembro 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala
da ComiSsão, sob a presidência do Sr. Sena.: 
dor Odacir Soares, Presidente em exercfc!O; 
reúne--se a Comissão de COnstituição, Justiça
e Cidadania, Corri a presença dos Srs. Sena
dor-es Meira Filho, Frailciscci Rollemberg, Nel
sbrf Wedekili., Jamil Haddad, Edison Lobão, 
Mansueto de Lavor, Antônio Luiz Maya, Márcio
Lacerda, Jutahy Magalhães, Maurício Corrêa, ' 
Aluízio Bezerra, Ney Maranhão, Carlos Patro
cínio, Leopoldo Peres e Áureo Mello. Deixam 
de _comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Leite Chaves, Mauro Benevides, 
Marco Maciel, João Menezes, Chagas Rodri-

gues, José Paulo_BiSOC_AfonsO- Ãdnos.·OI.;i"vO 
Pires e João Ç~t~lo. Havendo núP}_e~Q reg~
mental. o Sr: Presidei1te declara aberto os tra
balhos e dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior; qi.le é dada como aprovada. A seguir, 
passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta,~ na ordem deterrl!inada_peloSr, 
Presidente. Item 1 ....:. Projeto de Lei do Senado 
n<:> 020, de 1989, .de auJori~ do. ~r, -~enadçor 
Jarbas Passarinho,_ q_ue r-~ulamenta_-o § 7_9 
do art. 195 da ConStituiÇão brasaeTr~. {r5el~óe
ração terminativa, 'em tüinó Siipliini.eritãr) Re
lator: Senador Mansueto de Lavor. Parecer .pe
la constitucionalidade e juridicidãde e( nci iné
rito, pela aproVaç~O~ nos termos_ do sUbsti
tutivo que apresenta. Não h.9:vendo discussão 
é coloca_c!9 ~m _votação o parecer, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. - Item 
2- Projeto de Leí dó Sef?.ado n_~_107, qe 
1989; de autciria _do SEmàdOr Jutahy" Maga
lhães, que regulálnenta a publicidade -dos atos, 
programas, obras, serviços, e campanhas dos 
órgãos públicos. (Detibera-ção terminativa, em 
turno -suplementar.) RelatOr:--Senador WilsOn 
Martins. Parecer: pela constitucionalidade e ju
rididdade e, no_ mérito, pela aprovação, nos 
termos do substitutivo que apresenta. Não ha
vendo d.iscussãç.. é colocado em yotação o 
parecer,_ sendo ?provado pela unanimidade. 
Item 4 - Projeto da Câmara no 031, de 1989, 
de autoria do DepUtado Frandsco Amaral, que 
disciplina o inciso LXXVI do art. Se da" COnsti
tuição da República Federativa do Brasil, alte
rando a _redação~do art. 30 da L_ei n°-6.015, 
de 31 de dezembro de 1973. o relatãr.-se-riã
dor Márcio Lacerda. emite parecer pela consti
tucionalidade e juridlcldade ·e, no mérito,.pela 
aprovação. O Senador Jut.ahy Magalhães usa 
da palavra em considerações à matéria, Colo
cado em votação o pTojeto, é o mesrno apro
vado pela unanimi~de. Item 6 Projeto de Lei 
do Senado n1 144, _de_ 19_89, de·autoria do 
Senador José lgnácio Ferrei(a, que- regUla
menta o disposto no parágrafo único do- artigo 
243 da Constituiç~-oF~c(eral. (Deliberaçã_o _t~r-· 
!l}irlativa) O Sr; Ed_ison Lobão, na qualidade 
de relator, emite- Parecer concluindo pela 
constitucionalidade e . .luridicidade,. e,. nO riié
rito, pela aprovaçãO, com Emenda n? 1 que 
oferece. Em considerações à matéria, faiem 
uso da palavra os Srs~ SêrlaOOres Chagas Ro
drigues, Mansl,leto ~-e Lavor, Maurício_Co_rrêá,_ 
Antônio Luiz Maya e Ja-mil Haddad. Em v~ta
ção, é a matéria ap'rov'ada, com Emeri~a 1'!9 ~ 
1-CCJ. Item 7 - Projetá· de Lei do Senado 
n<~ 137, de 1989, de autoria do Senador J;amil 
Haddad, que define Crimes'Coõtra a liberdade 
illcüvidual. (Deliber_aÇão- terminativa)-O ·sena
dor Mauricio Corrêa, relator da matéria-·emite 
parecer pela constítusionalidade e jurid.icjdade _ 
e, no mérito, pela aprovaÇão. O Senado~ Aoreo 
Mello, qu_e havia solicitado- _vista da matéria 
em reunião .anterior, devolve-a sem voto em 
separado. Não haveridci discUssão, é colocãdo 
em votação o parecer' do relator, tendo sido 
aprovado pela unanir'nldade. Item 11 - Pro
jeto de Lei do SenadO n<~ 105, .de 1988, de 
autoria do Senador (ram Saraiva, que carac
teriza a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, a· terrorismo e 
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os crimes conslderados hediondos, tornando 
eficaz o inciso XUil, do art. 5Q da: Constituição 
da República Federativa do Brasil e dá outras 
providências. (Deliberação terminativa) O rela
tor da matéria, Senador Jamil Haddad, emite 
seu parecer pelo arquivamento do projeto; O 
Senador Leite Otaves, não apresenta voto em 
separado na ocasião do seu pedido de vista. 
Colácado em votação, o parecer, é o mesmo 
aprovado pela unanimidade. Item 12 - Pro
jeto de Lei do Senado _nQ j 60, de J 989, de 
autoria do Sr, Senador Ronan Tito, que dispõe 
sobre _a organização e o, funcionamento do 
Conselho da República e dá outras providên
cias. (Deliberação terminativa.) O Senador 
Leopoldo Peres, apresenta parecer pela cons
titudonalidade ejuridicidad_e, e, no mérito, pe
la aprovação, nos termos do substitutivo que 
oferece. Após leitura do parecer, a presidência 
defere pedido de vista do Senador Maurício 
Corrêa. Item 15 - Projeto de Lei do Senado 
n9 I 989, de autoria do Senador Itamar Franco, 
que submete à prévia aprovação legislativa to~ 
da transação ou acor~9 visando solucionar 
Iitigjo entre a administração pública e pessoa 
fisica ou_jurídica estrangeira. (Deliberação ter~ 
rninativa.) O Senador Carlos Patrocínio, relator 
da matéria, apresenta parecer concluindo pela 
constitucionalidade ejuridic;Idade e, no mérito, 
pela aprovação. Em 'fase de discussao do _ãs_
sunto usam da palavra os seguintes Srs._Seria~ 
dores: Jutahy Magalhães, Maurício Corrêa, 
Chagas Rodrigues, Leopoldo Peres e Jamit 
Haddad, que, nesta oportunidade,_ apresenta 
requerimento à Mesa, Solicitando que a refe
rida matéria seja encaffiinhada à Comissão 
conômicos. Tendo sido ·aColhido pelo Plenário 
da Comissão, o requerimento apresentado, a 
Presjdência comunica qt.ie a matéria. ficará so~ 
brestada na Comissão de Justiça. Item 16-
Projeto de Lei do Sériado no 031,- de 1988, 
de autoria do Sr. Senador Marco Maciel, que 
estabelece _a isenção àlfaitdegária à importa
ção de .cordamentos de instrumentos dinfô~ 
nicas de corda. (Deliberação terminativa.} Re
lator: Senador Ney Maranhão. Anunciada a 
matéria, S. Ex' o Seitadoi Maurício Corrêa soli
cita vista da mesma, sendo seu pedido, defe
rido pela Presidência. Item 17 - Projeto_ de 
Lei do Senado n9 188, _de_ 1989, de autoria 
do Senador Antônio Luiz Maya, que dispõe 
sobre a realização de levantamentos periciais 
em acidentes de trânsito, causa" dos por veiculo 
automotor. (Delib_eraç~o terminativ-d.) Relator: 
Senador Meira Filho. T_ertdo _sido anundada 
a matéria, a Presidência.defere pedido de vista 
do Senador Maurício Corrêa. Item 19 -Pro
jeto de Lei do Senado.n9_059, de 1988, de 
autoria do Senador Marco Mactel, que pror
roga o prazo de aplicação de incentivos fiscais 
do imposto sobre a renda para empreendi~ ~ 
mentes localizados nas áreas da Sudene e 
da Sudam. (Deliberação terminativa). Feito o 
anúilcio da matéria, o St. Senador Áureo M.ello 
soUdta vista da mesma, obtendo o deferimen~ 

. to da Presidência. Item 20 - Projeto de Lei 
do Senado n~ 157, de 1989, de autoria do 
Serlador Marco Maciel, que dispõe sobre as 
pesquisas e testes pré-eleitorais. (Deliberação 
terminativa). O relator, Senador Meira Filho 

apresenta parecer pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no (Jlérito,_ pela aprovação. O 
Senador. .Mauricio Corrêa_ .solicita vista !ia rna~ 
téria obtendo o deferimento do Sr, Pre.!\iidente. 
Nesta oportunidade é ;;~.provado requerimento 

-apresentado pelo Senador Mansueto de Lavor, 
soli<:itando que sejam q:mvocadOs por esta 
_Comissão, para serem ouvidoS em audiência 
pública, os diretores respÕnsáveis do lbope, 
Gallup, Datafolha e Vox Populi, a fim de· expo
rem e serem inquiridos sobre pesquisas para 
aferimento das preferêndas populares na es~ 
çolha dos. cpndiçlab;)s ~ Presij:lência. e à Ytc:e- _ 

_ Presidênc{a qa. ~~!2.ública .. Iter:n_ ~2- - J;>rojefu 
de Lei da Câmara n9 0!? 1, pe 1988, de áutoria 
do Deputado .fál;>io R?Jullh.ei~, q_~;~e; acr~~nta 
parágrafo à l-ei n~ . 1.060, de 5 de fevereiro 
-de 1950, que "e~belece nol_111as para a Con
.c~ssão de .assJsNn~ia Ndiciária aos necessi
tados''. O .relator, Senador Márcio Laéerda 
~presenta parecer pela -constitucionalidade e 
jurldicidad~ e. no mérito, pela aprovação. Em. 
. .discussão o assunto, usam da palavra os Srs. 
Senadores: Jãmil Haddad, FrancisCo Rollem

, ~erg, Ma_u[íciÔ -COrrê a, Méira. filho ê Áureo 
_ Mello. Colocada em vota~ão a matéria' é a 
mesma aprovada, contra os, votos dOs SrS. 

'Jamil Haddad, FrãridsCó RôUeinbefg', Maurí
_<;io Corr~ci ~ j'V\eírª Filho. ltéin'~4...:.... PrOjetO_ 
de Lei do Sena"do n9 054, de 1988, de autoria 
do Senador Matco Maciei; que disPõe sobre 
Q QJ,Jy_j_dQr _Qcial e dá oUtras providências. (De
liberação terminativa). Relator: Senador Jamil 
Haddad. Parecer: pela constitucionalidade e 
jurldicídade e, no mérito, pela: aprovação. Ter~ 
fninada a leitura_ do parecer sobre a matéria, 
b SL_Senador_ MauríciO Cori'éa; solicita o adia~ 
menta da mesma, ao mesmo_ tempo .em qUe 
apresenta -requerlmérito à Mesa, solicitando 
O comparedmen·to a ·eSta Corriissão, do .Dr. 
Ophir Cavalcante, Prési~n'te do Conselho Fe
deral da OAB, a frrn_de que S. 8' ofereça subsi

-dlos para a rilelhor instrução da matéria. Após 
a_ aprovação do requerimento, passa~se ao 
-ifem 25 da pauta: Oficio "S~' no 003, de 1987, 
do Senhor ~residente dq Supremo ,Tribunal 
Federal encaminhando ao Senado Fecleral. as 
.cópias das_ notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federai_J10$ 
.àutos do recurso extraordinário. n9 102.553-1, 
do Estado .do Rio de Janeifo, o qual dedaiou 
a inconstituciçmalidade da Resolução n9 7, de 
22-4-80, do Senado Federal. O Sr. Senador 
Çhagas Rç)(~ri.sues, em_ite Parecer pelo arqui~ 
vamento. Não havendo discussão, é colocada 
em votação a matéria, cujo ·parecer: ~ecebe 
aprovação unâniri1e. Iteni 26_ - PrOjeto de 
Lei do Senado no 153, de 1989, de autoria 
do Sena.dor Fernando Henrique Cardoso, que 
dispõe sobre recwsos financeiros para custeio 
,da campanha eleitoral que menciona, e dá 
.olJtras providências. (D_eliberação terminati~ 
:Vi'). O Sr.-Seriador juiahy Mag8lhães, oferé:ce 
parecer pela rejeição do projeto. Não hãvendo 
discussão, é colocado em votação o parecer, 
obtendo aprovação unânime. Ficam adiados 
os demais itens da pauta, tendo em vista a 
ausência de seus relatores. Nada mais haven
do a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, 
Vera Lúcia Lacerda Nunes, a presente ata que, 

ap6s lida e_ aprovada será assinada pelo Sr. 
Senador Odaçir Soares, Presidente em exer
cício. 

31~ Reunião Extraordinária 
em 26 de setembro de 1989 

Às dez horas e trinta rliinutos do dia vinte 
e seis de setembro de mil novecentos e o[tenta 
e nove, na Sala da COmisSão, sob a presi~ 
d~ncia do Senhor Sena.dor Cid Sabóia de Car
valho, Presidente, reúne~se a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania com a pre
sença dos Srs. Senadores: João Menezes, L.eo
poldo Peres, WilSon Martins, Francisco Ro
JJe-mberg, Carlos Patrocínio, Chagas Rodri
gues, Edison Lobão, Ronaldo Aragão, Aureo 

· Mello, Jutahy Magalhães, Mansueto de La.vor, 
Mario Maia e Lourival Baptista. Deixam de 
comparecer, por motivo justifie;ado, os Srs .. Se
nadores Nelson Wedekin, Leite Chaves, Már~ 
do Lacerda, Mauro Benevides, Marco Maciel, 
Odacir Soares, José Paulo Biso!, Afonso_ Ari~ 
nos, Olavo Pires, João Çaste]o e Ney _Mara~ 
nhão. Havendo número regimental,_ o Sr. ~esi~ 
dente declara aberto o~ trabalhos e clispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, que é dada 
CQI'l)Q aprovaçla.A s_eguir, passa-se à aprecia
çãodaMensa_geni n9 187, de 19891 do Senhor 

__ l?resic;l.e:nte da República, submetendo à apre-
- vaÇao ao-Seriado Federal, o nonle dó tenen-
te-Brigadeiro~do-Ar Cherubim Rosa_ Filho, pa
ra exercer o cargó de Ministro do Superior 
Tribunal Militar na vaga que se_ abrirá, em no~ 
_ver:nb':O vinod~uro~ com a. aposenta~ori~ ·c_am~ 
pulsória do Senhor Ministro Tenente Brigadei· 
-ro-do-Ar Arltonio Geialdo PeixOtO. Nos 'terfnos 
~9ir!t~ntai~,_a Presidência co.nvid~ pa~ ~niar 
assento à mesa, o Tenente~Brigadeiro~o-Ar 
-Oi:erubtm ·Rosa Filho, a .fiii'l- de subffieter~se 
à sabatina pública e, a· seiJtiir, cõne.ede á pala~ 

-vra ao Senador_ Áureo Mello, para, na quali~ 
dade de relator, emitir o parecer da Conllssão, 
tendo S. Exci8. __concluído favOravelmente. 

_Após explanação do Sr. CherumbírTI R.OSa:M~ 
lhO, passa-se à fase de_argüição, oportuhidade 
em que usam da palavra os srs, Senadores: 
CarlOs PatrocíniO, FràndSco Rollernberg, Cha
gas RodrigUeS, Mansueto.de Lavor e João Me~ 
nezes. Prosseguindo, o Sr:-Presidente _enca
minha O processO _de votação secreta, procla~ 
mando, no seu final, o resultado da votação, 
-obtendo o Sr. Chei'ubim Rosa Ftlho_aprovação 
unânime, ou seja doze votos favoráveis. Nada 
mais.havendo a tratar, enc_erra~se a reunião, 
layrando eu, Vera Luci~ Lacerda _Nunes, a pre-
sente ata que, lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente e levada à publicação, jun~ 
tamente com as notas taquigráficas, cOnforme 
determinação da Presidência. 

A!YEXOA ATA DA 31• REili"'IÃO (EX
TRAORDINMIA), DA COMISSÁO DE 
CONST!TaTÇÃO, JaSTTÇA E CIDADA
NIA, REALIZADA EM 26-9-89. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sãbóia de CarVa
lho) - Está aberta a reunião da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadanla 

Sabem os Srs. Senadores que esta reunião 
foi convocada para um único item constante 
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di! ,Pauta, exatamente o que se refere à escolha 
de autoridade. _ 

. O item I, e úni<:o,_é a Mensagem nQ 187, 
de 1989, Mensagem n" 509, de 8 de setembro 
de 1989,-na origein, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal o nome do Tenehte-Bri9adei
ro-do-Ar Cherubim Rosa Falho para exercer 
o cargo de Ministro do Tribunal Superior Mili
tar, na vaga que se abrirá em novembro vin
douro, com a aposentadoria compulsória do 
Sr. Ministro-T_enente-Brigadeiro-do-Ar Antô· 
nio GeraldO Peixoto. -
. Inicialmente, antes da palavra do Sr. RelatOr 

designado pela Presjdência da Corpissão_. se
nador Áureo Mello, vamos passar a· palavra 
à aut:o.ridade indicada, para que faça Uma bre
ve exposição a respeito da sua vida, seu curri
culum, de sua experiência como militar, o sig
nificado de sua ascenssão a esse alto cargo. 

Depois, então, teremos o parecer do nobre 
Relator Áureo Mello, ainda não conclusivo, _a 
sabatina, se alguém quiser fazer alguma per
~U!: ~ ?· -~. e, por fim, a votação secreta. 

Com a .palavra V. Exl' 

O SR. CHERUSIM RÓSA FlLHO.:_Sr. Presi
dente Cid ·sab6ta de CarvaJho, Sr. Relator e 
Sr-S. Sehadores, inicialmente, eu gOstaria de 
extemar minha Séltisfação em estar pres_ente 
à Comíssão de Coristih.UÇáo JUstiça e Cida
dania para ser sabatinado pelos Srs. Sena
dores. 

· Não s6 é uma satisfação, como também 
é un1a hOlUC!, porque, salvo engano meu, devo 
ser O p'riineiro Brigadeiro a cOmparecer a essa 
prática que, com a nOva CãiístHUlção, está 
em ahd<imento. Espero que põSsa dar Os eS
clarecimentos necessáriOs para que es· $is. 
possam decidir quanto a: minha indicação ao 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

Como eu disse, é para- mim uma honra e 
satisfação, também estou convencido de que 
essa prática é ml.rlto saudável para n6s, -rião 
para-que os Srs; Senadores conheçam o mili· 
tar_,o O aviador, o profissfonal, como para nós 
militare,s, esse ·contato com _V. ~ ' 

Iniciei minha vida no Interior de São Paulo. 
Sou de Sorocaba, São Paulo, filho de fundo· 
nán'o público. fami'lia grande, nove irmãos, dos 
quais, o único militar sou eu. Fiz todo o meu 
curso em escola pública, no Grupo Escolar 
Antôni_o Padilha, de_Sor~aba -do Munic!J'io, 
no Ginásio do Estado, de Sorocaba, e, de lá, 
por um golpe de sorte, fui ser aviador. Estáva
mos, mais ou menos a esta época. no dia 
da árvoie; no início da primavera, quando se 
desenvolvia, no Brasil, uma campanha feita 
pelos Diários Associados. na pessoa do seu 
Diretor, àquela época, o Sr. Assis Chateau· 
brind, e o Ministério da Aeronáutica estava re
cém-fundado, pois o mesmo foi t:riado em 
1941. 

Essa campanha, que se chãriúiva de Asas 
para o Brasil, foi a responsável pela abertura 
de mais de mH aeroclubes neste País. Sortea· 
ram, então, um aluno e uma aluna para fazer 
wn vôo panorâmico. E fui o sorteado. QuandÓ 
acabou o vôo, perguntei ao püoto: "moço, co
mo é que se aprende a pilotar"? Iniciei, eiltáo, 

2om uma bolsa do Ministério da Aeronáutica. 
. Pr.este~ ~x,am~; ~ramO!l três_ rpil e_ quinhentos 
_Candidatos para 4uzentas vagas.-Tive a sorte 
de estar inclt,Jldo nos cento e noventa e seis 
aproVado$- CÓmeÇamos cento e noventa e 
seis. Q~at.ro ano~ depois, terminamos: setenta 
e seis. De~ses setenta e seis, chegamos vinte 
e seis a Caroilel e seis a Brigadeiro. E, atual· 
mente, somos dois: eu e um companheiro 
de turma. 

Portanto, V. Ex' podem ver que, na Aeronáu
tica, principalmente, a carreira é aJ~mente se
letivã;-nao s6 pela se!e_çãQ n~~ral_dqs aciden
tes que nós temOs,- cOmo pe_loS cursos que 
rlós SotfloS solidiados. · 

Entiei p<ilia a- aeronáUtica ainda durante a 
Segunda 'Guerra Mundial e ierminei o curso 
em 1948: FUi Para õ _drUpq ~e Caça, onde 
corneçei a minha vida proftssional. Fiquei 6 
ãrtõs -no -crupe-de caça, fui 'da primeira turma 
a voar aeronaves a jato no_ Brasil, em 1953. 
Depois, de lá, fui servir no Parque da Aeronáu
tica de São Paulo, onde eu fazia testes nas 
aeronaves que eram revisadas. De lá; fui sêr 
instrutor na Escola de Aperfêiçc)amento, de
pois fui para Natal onde servi por 4 anos. De
pois estive por-2 anos- no Pànafná. RegreS
sando, fui implantar ã Base Aéfea de S-anta 
Maria, no coração. do Rio Grai1de do SuJ, eril. 
princípios de 1 ~71. FiQ!Jei nesse comando 3 
anos e pouco;~de lá. fui cursar a Escola Supe~ 
rior de Guerra, ao terminar o curso, fui convi
dado a permanecer no corpo permanente, fi
quei um ano no corpo- periTlanente. Saí do 
corpó permanente para ser Chefe Estado 
Maior do Comando c:ie Transporte Aéreo e, 
depois, fui Chefe Estado Maior do Comando 
Aero-tátlco. Após essas duas funções, em 
_1978, vim para Brasília, ainda como coronel, 
exercer a· função !ie operações do Comando 
Geral do Ar_, aí, em março de 1979, fui esco
lhido pelo Alto Comando para ser oficial gene

-J'i!tL_ l:trigadeiro. Permaneci, aqui em Brasília, 
rio Estado Maior por dois anos, exercendo as 
funções de Primeiro Subchefe e Segundo 
Subchefe; Primeira SuPchefia - coordena
ção, Se_gunda Subchefia planejamento. De lá, 
fui comandar a Academia da Força Aérea em 
Pirassununga, de 1981 a 1982. Saindo de Pi· 
rassununga, por promoção, fui promovido a 
m~ior brigadeiro, fui chefiar a Dire_torie~ de Ad
ministração do Pessoal no Rio de Janeiro, ten
do, lá, ficado por mais de dois anos e melo. 
Saí de lá para comandar o Terceiro Comándo 
Aéreo Regional no Rio de Janeiro e, de lá, 
vim novamente para Brasília para ser Vice-
Chéfe Estado Maior, quando, então, tive o pri
vilégio de ser escolhido para o último posto 
do generalato da Força Aérea Brasileira. Fui 
Diretor do Departamento de Pesquisa e De· 
senvolvimehtõ, fui comandante---geral do ar 
por 3 anos e, atualmente, sou- o oficial mais 
antigo na Força Aérea Brasileira, no Ministério 
da Aeronáutica e sou o Chefe do Estado Maior 
da Aeronáutica. Em bieves palavras, é esse 
o meu cuniculurn e não tenho mais nada a 
dizer a V. Ex'. Muito oPrigado, Sr. Presidente, 

_ O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carva
lho) --Com a Palavra o Relator Áureo Mel!o. 

O SR RELATOR (Áureo Mello)- Sr. Presi
dente, Srs. Componentes da CorriiSSã_o, $t . 
Tenente ~ Brigadeiro Cherubim Rosa Filho: 
antes de mais nada, parabéns por esse nome 
que, realmente, sensibiliza muito um modesto 
poeta como eu. 

Leio o parecer: 

PARECER N• 

Da Corriissão de Constitu/ç~o. Justiça 
e_ .Cidadaniil, S..obre.- a .Mep$agem PIJ!-5i
dendal n• 187, de 1989 (n' 509, de 
9-9-89; na oiiqem) _sUbmetendo à_aprp
vação do SenpdQ Federal o nome do Te
nente.MBriga_deiro~do-Ar Cherubim Rosa 
Alho, para exercer o cargo de Minjstro 
do Superior Tribíinfll Mili4Jr:_ -

Relator: Senador Áureo Mel/o 
o senado Federai é chamei dO ao oPirlãJ. So

bre a indicação que o Senhor Presideryte da 
República deseja: fazer do_ Tenenté-Brigadei· 
ro-do-Ar Cherubim Rosa Filho, para exercer 
o cargo de Ministro do Superior Tribunal {Y\ili
tar na vaga que se abrirá, em novembro vin
douro, com a aposeritadorla coinpulsÓÍia do 
Senhor Ministro T eriente~Brigadeiro-dq-Ar 
Antonio Geraldo PeixOto. 

O arl 52, inCisei m; .3línea a, cOmbinàdo 
com oart. 123, da Constituição Federal,-ahibui 
a esta Casa do Congresso Nacional Coinpe
tência privativa para examinar previamente, 
por voto secreto, após argüição públiCa, a eS
colha dos Minfsti'os-do Superior"TribUrial Mi
litar. 

O Ministro da AerOnáutica, atendendo a:.~~ 
ceita regimenta], elaborou o "curiculum vitáe" 
d~ interessado. Segtmdo esse documento, o 
Tenente-BrigadeimMdó-Ar Cherubim da Rosa 
Fllho nasCeu em Sorócabà-SP, em-1l de Se
tembro de 1926, filho de Cherubirrí ROsa e 
Isabel Rolim Rosa. 

O SR. CHER(JBIM ROSA FILHO - Tem 
o seu curriculum vftae explicado- e anexado 
ao processao que aqui se encontra, tendo as
sumido .a patente de aspirante a Oficiai-Aviaw 
dor em 1948, Brigadeiro-do-Ar em 1949, Ma
jor-Brigadeiro em 1982, Tenente-Brígadeirç.
do-Ar em 1985. 

A lesgislação constitucional brasileira, na re
cente Constituição pfoinulgada erri outubro 
de 1988, estipula que são órgâos da Justiça 
Militar: o SupefiorTribunal Militar, os Tribt,nlais 
e Juízes Militares instituídos por lei. 

Reza o art 123:_ 

"Art. 123. O Superior Tribunal Militar 
compor-se-á c!e_ 1~ ministros vitalícios, 
nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a indicação pelo Se
nado Federal, sendo três dentre Oficiais.. 
Geflerais da Marinha, quatro dentre Ofi
ciais-QeneraiS do Exército, três dentie 
OficiaiS-Generais da Aeronáutica, -todos 
da ativa e do posto mais elevado da car
reira, e cinco dentre civis. 

Parágrafo único. Os ministros civiS 
serão escolhidos pelo Presidente da Re-
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pública, dentre brasileiros maiores de 35 
·anos, sendo: três dentre advogados e no
tório saber jurfdico e conduta ilibada, com 
mais de dez anos de efetiva atividade pro
fissional; dois por escolha paritária dentre 
Juízes-Auditores e Membros do Ministério 
Público. 

Art. -124. A Justiça Mmt,ar compete 
processar eju1gar os crimes militares defi
nidos em lei, e que a lei diSporá sobre 
a organização, funcionamente e a com
petência da Justiça Militar." 

Conforme se observa no art. 123, o STM, 
compondo-se de 15 ministros vitalídos, espe
cifica, por assim dizer, a área profiSSional em 
que os Oficiais-Generais dá Marinha, do Exér
cito e da Aeronáutica, todos da ativa e no posto 
mais elevado da carreira, são requisitados ao 
desempenho dessa missão, justamente pelo 
seu afeiçoamento às Armas respectivas a que 
perterlcem, no pináculo _de uma carreira que 
trarríitou e transitou por tcidOs os postos que 
são exigidos para se a1cançar esse desiderato. 

Dai, a oportui-aidade da exiiJêrida do curricu~ 
/um vitae que pressúpõe a e.i<periênda. o firocf.: 
ruo; o contato com a tro'pa "e ó julgamento 
das Causas militares qUe é tnefente à própria" 
funçáo do Ofidai~Ge.neial, quer da Aeronáu
tiCa, quer da Marinha, quer do Exército, e é 
a condição irnpresdndível exigida para que 
ele venha a exercer _esse alto posto. 

Não ~e exige, especific'amente, dos Tribu
nftis ~Juízes MHltareS, ã. diplomação ou_o afet~
çoam~ntçl em causas especificamente jurídi~ 
cas, .~é porque o desempenho da missão ou 
da, função que eles exercem e que é exigida 
no texto Legal, pressupõe a especificidade des
Sa 'esPecializaÇão, que os credencia a_ opinar 
e a julgar, dentre do espírito dos seus r_egula
mentos, dentro da legislação específica das 
Armas a que pertencem, Essa exigência é des
tacada apenas para advogados de notório sa
ber juridico e conduta ilibada, com majs de 
dez anos de efetiva atividade profissional, para 
os ministros civis, conforme reza a· parágrafo_ 
úniCo, do art. 123. 

Fez, ho Pais, o Sr. Tenente~Brigadeiro, Che~ 
rubim Rosa Filho, todos ·as cursos de carreira, 
ou seja, os cursos Superior· de Guerra, de Ca
çá, de Transporte e Bombardeio de operações 
Especiais e de Helicóptero e outras Aeronaves. 
No exterior, realizou os Cursos de SUprlrilêntO 
e· de Treinamento Integrado e de Operações 
Especiais. 

Entendo eu que o eminente militar, que tem 
mais de 8.600 horas de v6o, recebeu 15 con~ 
decorações. civis e n1ilitareS, nacionais e es
trangeiras, e é um cidadão perfeitamente habi-' 
Iitado para as nobres funções para as quais 
está sendo indicado pelo Senhor Presidente 
da República. Por essa razão, sou de parecer 
que, à vista desses_ dados, apresenta ele as 
qualificações e atributos que o fazem mere~ 
ceder da indicação-para' essa função. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE-(Cid Sab6ia: de CarvtJ~· 
lho)- Com a palavra o Senador Chagas Ro
drigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -.Sr .. Presi
dente, EXm-? Sr. Tenente~Brigadeiro-do~Ar 
Cherubim R_osà_Alho, cjuero, irlitialmente, 
congratular~m-e 'com 'i!. ~ e (juêro destacar 
do parecer apeila$ duas "passaQenS. V. EX é 
Tenente-Brigadeiro-dO-Ar e, se assim não_ foS~ 
se.-:fiem poderia s'ei- indicado. Portanto, ·está 
no mais alto posto. Em segundo lugar, V. Ex', 
no momento exerce a função -de Chefe c:Ie 
Estado~Maior da Aeronáutica. De modo que 
a indicação --de V. EX é natural, que decorre 
até mesmo de sua brilhante e longa carreira. 
E há mais do que V. Ex" aqui salientou, que 
é o Oficial mais antigo da Aeronáutica.. -
, Vou fazer duas perguntas .a V .. ~- Antes, 

para colaborar com o nobre relator, na página 
2 do parecer, houve .um ligeiro equívoco da 
datilógrafa. ''Patentes:- Aspirante~a~Oficial~ 
Aviador ( 1948)"; Brigadeiro-do~Ar não poderia 
ser etrf 1949. Então, apenas para retificar, para 
que fique o parecer devidamente corrigido 
nessa parte. Na rea1idade, foi 1969, conforme 
consta da Mensagem Presidencial. 

Senhor Te·nel\te~Bi"fgadeiro, na nossa _áre.a. 
SOu BaCMieJ erh Direito.:___ há tnuita disc.u~-. 
são. Afnda' hâ acjueles que acham. que não 
devia haver jUstiça esp&lalizada. do. trabalho._ 
ru-rmas, jtift, +asSirri_:êomd e -o jv.i:;:: na Va(a, 
Ovil, de Familfa, etc. Eu mesmo apresentei 
uma emenda, que foi aprovada, nOs nos_sos 
trabalhos durante a Constituição,. criando, pelo 
menos, um Trtb1-1n~ R~gio11al cjo_ Trabalho.em 
&da Estado. Mas e?sa.discussão ~st~. cqmo 
existem outras.. Juiz <;te: Bçecl,lçáo tem S!Je se.r 
ó mesmo juiz~ qu_e c_opl)~c~u e julgou, o feito. 
Então, aproveito para conhecer o pensamento 
de V.~ nessa parte, o que não impede que 
v. Ex", amarihã -.e aqui v. EX' e~~ fal~ndo 
como um cidadão que conhece, já que é mili~ 
tar de carreira: Isso po-derá nos ser, de certo 
mOdo, útil durante os trabalhos da revisão 
con_s_ti_tt,~clonal, que deverá ser feita erri 1993. 
Então, farei duas perguntas. Isso não impede 
que V. E>r, amanhã, possa ter outro pensa
mento. 
~No momento, V. EX' ach,a que a existência 

da Justiça Militar, com e-ssa competência que 
a Cõnstituiç:ão atribui, :-julgamento dos cri
mes mflítares, que essa Justiça Militar, real
mente, é necessária, vem cumprindo as suas 
finalidades? Seria a primeira pergunta. 
_ A segunda: V. Ex~ sabe, e o nobre relator 

procedeu à leitura do artigo, o Ministério _da 
Aeronáutica tem um número_ inferior. Então, 
a segunda pergunta seria esta:. V. Ex" acha 
que essa foi a melhor forma de se disciplinar 
a matéria ou cada uma das Armas, Exército, 
Marinha e Aeronáutica, deveria ter o mesmo 
número? 

São as duas perguntas e goStaria de conhe
cer o pensamento de V. ~. mas, de antemão, 
quero me congratular com a sua brilhante car~ 
reira e, observa~se pelas funções que V. EX 
exerce, V. f:xt não está aqui, isso acontece 
em-todos os congressos do mundo, em todos 
os governos, apenas ... apenas por uma ques
tão de deferência por sua pessoa, mas, pela 
sua carreira, pelas funções que galgou, hoje 
é 0- oficial mais antigo, tenente~brigadeiro, 

exercendo aind.a a função de Chefe do EstadO
Maior das Forças Armadas, sendo por isso 
nossa linha de pensamento, de acordo com 
a realidade objetivà, o Candídato natural para 
lnlla dessas vagas. De modo que me congra~ 
tuJo com V. EX~ e, se po_s_sivel, gostaria de ouvi~ 
lo sobre esses dois assuntos_. 

O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia de Cirva-
lho) - C9ncedo a- palavra a V. EX' · 

O SR. CfiERUBIM ROSA FILHO --' lnidal
inente, gõstaria de agradecer ao nobre. sena~ 
dor a Qeniileia deSSas duas peiguntas, dando 
oportunidade de _eu me manifestar, embora 
uma manifestàçao Preliffiinai ãpenas. Vou co
meçar pela segunda, <lue é- mais fácil.- ' · 

õ.uànto à quantidade, creio que eta'eS:t'ác.or
reta, porque é proporcional ao efetivo. T eorica~ 
mente, seria proporcional também ao número 
de processos que _iriam ser julgados pelo Su
perior Tribunal Militar. Então, como o Exército 
Brasile[ro tell"} um _efetivo r:nui~o mai~x do que 
o da Aeronáutica -e da Màririha -_-diria Que 
a Aeronáutica inais a Marinha daria- o eretivo" 
do ~~rçito_-_creio g~e_ essa pr~porção está 
bem definida e bem situada. Acresce que OS: 
dnc;::o Juízes togad!JS ta_mbém estariam Pio~ 
porei anais. Então, eSSe núm"ei"o" de 15 e, sendo 
atribuídas à Aeronáutica e Marinha três vagas 
para esse-Tribunal,. rrie péirece adequado: 

Quanto à _segunda parte, a necessidade do 
Tribunal Militar, diria inicialménte a V. ~que 
ele é o Tribunal ffiãis antigo do Bras'il Eu 
apenas nâo tenho certeza do ano, rhas, ou 
foi em 1808 ou eni. 1809. Co"rrl a chegada 
de D. João VI ao Brasil, foi C:rícido ·o Tribunal 
Militar. · · - · - · · ' · 

Na· mínha opinião deve existir comO está 
agora, não como _era, porque, no passado, 
foi atribuído ao Superlcir Tribunal Müitar jUlgar 
crimes de segurança. Acho que não cabia. 
No momento, isso deve ser julgadO pelo Su
premo Tribunal F€deral. Diria que,-Córrió está 
na Cohstítui.Ção, estâ_Qem: Julgar. os. entoes 
rriilltares. Por quê? Porque o entendimento dá 
vida militar é muito importante_ e ,ele_ é um 
Tribunal que trabalha Qasi_camente s:orn_ uma 
das coisas fundamentais da vida militar, qUe 
é a disciplina. Vossas Excelências sabem P'er~ 
feitamente que a vida militar está fundamen
tada em dois a1icerces: a disciplina e a hierar
quia. Então, conhecedor dessa fonTlaçãO, ele 
poderá julgar melhor, inclusive estabel~endo 
uma graduação para as penas, quando os fa~ 
tos assim o exigirem. E, o_ julg~mentÇI,_ por 
exemplo, de um crime militar, que pode pare
cer-tranqüilo para um juiz leigo em assunios 
militares, talvez não seja justo. É muito comum 
o -exemplo, dentro das Forças Armadas, do 
sentiriela que dormiu. Aquele homem encarre
gado de guardar o quartel, da segurança de 
todos os companheiros, dormindo rio serviÇo, 
é terrível porque ele deixa o quartel em insegu
rança. Já qualquer outra profissão, o moto
rista, por exemplo, ou alguém dorrriínd.O -em 
serviço, já não é uma transgressão, não é um 
crime. Eiltão, esSas -nUances da vídii militar, 
a ética, a moral que cultuamos muitO, pOrque 
se se for analisar dentro _das instituições talvez 
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entre as poucas que têm o poder de punir, 
estão as Forças Armadas. 

Quando investigamos um caso, constata
mos, comprovamos que houve criine ou meS
mo transgressãO, nós punimos. Jssó é fUnda
mental para nós. Normalmente outras ihstitui
ções encaram isso- cOnl. mais flexibilidade. En
tão, acho, respondendo à sua primeira per
gunta, no meu ponto de vista, acho necessario 
existir, como outros tribunais espedalizados, 
como V. Ex' bem colocou. Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva
·lho}- Concedo a palavra ao riobre Senador 
Carlos Patrocínio. -- - ' 

O SR. CARLOS PATROCfi'!Tü;...,. Sr. Presi
dente Srs. Senadores, d~_anteri1ão, eU gostaria 
de agradecer ao eJ)'linente Brig~deiro _Cheru
bim Rosa Filho a a\,lla sobre Hierarquia no 
Âmbito da Aeronáutica, que, evidentemente, 
às vezes, dá margem à confusão. Eu gostaria, 
também, de parabenizá-lo pela sua magnífica 
exposição. TrataMse, efétiVameitte, -de um Ofi
cial de carreira e urna cárreira beUssíma, que 
chegou ao patamar mais ~l~vado,' digamos 
assim, dentro do Ministério da Aeronáutica. 
PeÇo perinissão pa~a- f~~~ar aJgu!na-s _p_er
guntas a V. EXt A primeira; P~r~ç~-me _que 
V. Ex'i' Se encoiltra- erigajadç n~ Ae~náuqql 
desde I 945. Quar o tempo para a aposen,
tadoria na Aeronáutica? Não existe a com-
pulsória? · 

O SR. CHERUBIM ROSA FILHO - A Lei, 
o Código, b Estatuto dos Militares estabelece · 
algumas condições~ Por eXe~~l?: !~nlp~ ~(ni,
mo para àposentadoiiã: 30 anos - tempo 
mínimo. O tempo máxirrio, nós temOs o qué · 
se_chama cornpu1sória. No caso de Brigadeiro', 
para simplificar, nós temos três sltuãçoes para 
sermos compulsados ou não. A primeira é 
que o tempo máximo que se pode ficar corno 
oficial-General a Brigadeiro é 12 anos. A se-. 
gunda, quanto à Idade: 66 anos. E a terceira: 
4 anos no último posto: O que Ocorrer primei
ro. Eu, por eXemplo; estou terminando b meü 
tempo ·em 25 de novembro,- por 4 anos no 
último posto, porque o meu tempo dâ I O anos 
e um pququinho, como V. EJc'1 pode ver ai. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO- Perfeito.·. 

O SR- CHERUBIM ROSA FILHO - Então. 
além disso, existe idade limite para cada posto, 
que varia, ·conforme o quadro - se for inten
dente, aviador, médico; etc. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Perfeito. 
Muito obrigado. 

O SR. MAURldOCORRÊA- Sr. Presidente 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia ·de Carva
lho)- O Sr. Senador Carlos Patrocínio já terw 
minou? -

O SR. CARLOS PATROCÍNIO-Ainda não, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva
lho)- Tão Jogo o Sr. Senador Ccirlos Patro
cínio termine, eu passo a palavra a V. Ex" 

o SR. CARLOS PATROCTNIO- Eu gosta
ria, també~, de fi:lf.er um outro_questtonamen
tç, po~q_ue,_ con(orm~ ass,everou V. EJcl' a car~ 
reira que conduz aq último posto, na Aeronáu
tica. é b~nte seletiy~ rnesmP~ haja vista os 
números que V. Ex" dt9u aqui. Qual· será o 
motivo_ principal? Morrem rouitos de acidente 
na aViação militar? 

O SR. CHERUBIM ROSA FILHO- Eu diria, 
primeiro, o seguinte: a carreira do militar tenni
na como coronel. Ser oficial~general ou não 
é urna aspiração Jegítim_ã, mas não é urq direi
to, porque é escolha O que ocorre é que o 
número de vagas é Pequeno. Apenas como 
exem'plo: nós, previsto por ano, temos 8 briga
deiros, 5 rnajoi'es-brigadeiros e, num ano, 1 
tenente--brigadeiro e, no outro ano, 2 tenentes
brlgade[ros, porque esse é o número mínimo 
que- tem que- existir de. prámoção. Além da 
parte de acidente - que é maior do que no 
Exército e ria Marinha, é claro, porque a Avia
ção é uma profissão que tem certos limites 
de perigo que as outras não têm; o problema 
c(e_s;;~úde, também, é muito importante. Digo 
isto a v.-Ex'. por e::<e'mpló, porque, talvez, eu 
sela Q único Tehente..StiQadeiro que mante:. 
nha em .dia as minhas· condições mínimas 
de vôo por instrumento e de piloto interna~ 
cion{il- _eu mantenho-até hoje. Mas a saúde, 
muitas vezes, faz-com que o processo seletivo 
se inicie. {::ntão, somando o problema de_aci
dente e o problema de saúde, o nosso índice 
seletivo é muito maior do que do Exército· 
e da Marinha Por exemplo: o problema de 
coraçãO - qUalquer lesão cardiovascular. V. 
EXt "poâe li ria Marif!ha e no Exército, mas 
V. Ex" rião pode voar. 

· OSR: CARLOS PATROdN{Ó :_Perfeito. 

O SR. CHERUBIM ROSA FILHO - Então, 
é essa a razão do processo seletivo. Além do 
que a posição de aviador é uma habilidade 
- se{ aviador é_ uma habilidade. Então, so
mando tudo Isto é que o nosso índice seletivo 
é maior do que o das outras Forças Armadas. 
Mas o número de acidente, no passado, foi 
muito grande. Hoje, está dentro, por assim 
dizer, das estatísticas internacionais que man
temos no Brasil, comparando com outros paí
ses, O nosso, proporcionalmente está de acor
do com outros países. 

OSR.CARLOSPATROCÍNIO:-Eparàfina
lizar, perguntaria a V. Ex" a respeito dos aviões 
Mirage que o Brasil adquiriu à França 
~antaS fõrarh e quahtos ainda -~-'?stem? 

O SR. diERUBiM ROSA .ALHO - Muito" 
bem. Acabamos de adquirir seis. Tem os, hoje, 
vinte e dois. Tirando esses seis, s_e não estou 
equivocado, inicialmente compramos vinte e_ 
perdemos vários. _ _ __ 

Existe uma taxa de atrito. O avião de com
bate opera no limite de sua segurança, pela 
própria ação de combate. Então, ele é muito 
mais sujeito a acidentes do que uma aeronave 
de_ transporte. Por isso levamos, às vezes seis,_ 
sete anos para formar piloto de combate para 
ele poder entrar no Mirage ou num F-5. Então, 
temos perdido, em média, meio avião por ano, 

a cada· dois ãnOS perdemos um avião por aci
dente. Então Já perdemos, se não estou equi
vocado, cincó ou seis Mirage. Não me lembro 
bem. E, agora,- eStãfrios tentando comprar 
mais quatro, justamente para recompletar a 
frota. -

Eles são aviões cuja velocidade é duas vezes 
a velocidade do _som, é um avião· com asa 
delta, que dificulta muito o pouso, que é com 
baixa velocidade. Então, a margem de segu
rança do piloto é bem restrita, devido às carac
teristicas, às performances, ao desempenho 
da própria.aeronave. 

O SR. CARLOS PATRbdNIO - Perfeita
mente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva
lho)- Com a palavra o Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCiSCO ROUEMI3ERci _:_ Sr: 
.Ministro, Tenente-brigadeiro Cherubml R-osa 
Filho: 

Era meu propósito tecer algumas conside
rações, e que foram muito bem postas p_elo 
Senador Chagas Rodrigues, que me ante·~~
deu. Daí por que vou apenas fazer o que cha
maria de uma espécie de "hoi"a da saudade". 
Hora da saudade porque encontro no corri
cuJo de V. Ex•, entre os seus primeiros titulOs, 
o de Curso Superior de Guerra. Fui da Escôiâ 
Superior de Guerra, fiZ o Curso SuperioF ae 
Guerra também, em 1973, _uni ano -antes,' e 
então V. s~ foi meu -calouro na Escola Superior 
de Guerra, quando lá ·comandava o General 
Bina Machado, por quem até hoje cultivo-arrl:i
zade, tenho a maior estima pela sua cultura 
e inteligência, seu ·discernimento, e a maheira· 
conl que soube se cOnduzir e modificar, inclu
sive, a estrutura funcional da nossa querida 
Escola SuperiÓr de Guerra. 

Naquela Escola fiZ boas amizades. Uma de
las foi o Brigadeiro Honório, que tambên'l foi 
Ministro do Superior Tnbunal Militar. 

O Brigadeiro Frazão; que V. EX deve· ter 
conhecido tamQém, uma das pessoas que 
mais conheciam e que conhecem certamente 
a Amazônia brasileira. Poucas pessoas, naque
la época, falavam tanto da ecologia, da neces..
sidade da preservação da Amazônia, do cuidar 
daquele ecossistema, do cuidar dos seus ín: 
dios. É um apaixonado. . . 

Conheci o Frederich, também .Brigadeiro, 
depois Adido Militar na Europa, o Corbn'el AJw 
varez, e Ivan Zanoni Haus, que não chegaram 
a Brigadeiros. 

E Vejo que V. EX~·vaí Ca_rn.inhar 'pàrã: Um 
Tribunal Militar, onde vai encontrar lá, tam
bém, dois companheiros. Um que foi meu 
colega na Escola Superior de Guerra, que foi 
o comandante da Esquadra brasileira, o Alm[
@nte Leal Ferreira, e outro, meu colega da 
Câmara, o Deputado Aldo FagundeS. -- · · 

V. Ex" disse-o bem, respondendo ao Sena~ 
dor Chagas Rodrigues. O Direito Penal Militar 
é o que se chama a justiça do comandante. 
É um direito especial, sui generis, e urri Tribu
nal cuja presença e necessidade é da maior 
importância, pela agilização dos processos a 
ele cometidos. 
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Veja~se recentemente, do acidente em Reci
fe, quando foram vitimados soldados, e o T ri
bunal prontamente já respondeu, condenando 
os responsáveis. Acredito que se fora na Jus
tiça Civil essa coisa teria andado um pouco 
mais lenta. Acho .que ê! Justiça Militar tem que 
ser mais pronta e a justiça do comandante 
tem que _se fazer presente com mais premên-
da. _ _ _ _ 

De vez que V. Ex!', nas funções que exerceu, 
de Comandante, de Chefe, de Subchefe e, 
agora, de Chefe do Estado Maior da Aeronáu
tica, fez a vida inteira isso que vai continuar 
fazendo no Tribuna]: aplicar a justiça do co
mandante. Por isso felicito-_o, não o conhecia, 
mas confesso que fiquei muito feliz em c_onhe
cê--lo e conhecer o currículo de V. Ex", porque 
é um dos currículos que honram a um brasi- . 
!eira, homem que fez uma carreira toda mon
tada em seu país, que procurou sair do seu 
país quando precisou melhorar os seus co
nhecimentos e se atualizar para servi-lo, e na 
sua Arma permaneceu até o momento final, 
quando não pode mais ficar e vai continuar 
prestando seus serviÇos ·no Tribunal, aplican
do aquela justiça que V. Ex' fez por toda a 
vida. Felicito-o por isso. Parabéns Brigadeiro. 
Tenho certeza, hoje, apesar de não ·tE:;rmos_ 
submetido ainda à votação, que V. EX' será 
aprovado com louvor. 

O SR. CHERUBIM ROSA i=ILiiO - Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (dd Saó6ia de Carva
lho)- Dou a palavra ao nobre S_enador Man
sueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Sr. Tenente-Brigadei
ro-tio-Ar Cherubim Rosa Filho, tenhdo em 
mãos o currículo de V. S•, quero me congra
tular com V. Ex" pelos serviços prestados ao 
País e à sua Arma, a Aeronáutica. 

Creta que a Constituição em vigor, quando 
determinou a composição do Supremo Tribu
nal Militar, foi mais obJetiva na escolha dos 
componentes militares do que mesmo claque-_ 
les _togados. Prevê a questão de Advogados, 
crttério de notório saber jurídico dá algumas 
compUcações, e tivemos uma recentemente 
aqui, inclusive envolvendo o Senado da Repú
blica. Então, esse critério objetivo é Oficial
General tem um bom cUrrículo, etc., e se pode 
objetivamente analisar. Já para os componen
tes civis ou togados do Tribunal os critérios 
são mais largos e isso nos dificulta bastante. 

Quero dizer, apenas,_ que não temos qual
quer dificuldade nessa apreciação do seu cur
rículo e da sua pessoa, no que se refere a 
essa escolha. A questão se prende, aqui, é 
à s_ua visão, porque daqui para frente V. EX' 
será um julgador militar, será um juiz, a sua 
visão dos instrumentos norrnativos à dispo· 
sição dos juizo militar. 

E há uma questão que foi explosiva, polê
mica, na elaboração dos trabalhos da atual 
Constituição. 

Durante a Ass.embléia Nacional Constituinte 
houve uma grande polêmica, quando esse ar
tigo foi proposto e, depois, se consubstanciou, 

mediante wna votação, no inciso LXI, do art. 
59-da Constituição em vigor. 

O indso LXI é o_ seguinte: 

_"Ninguém será preso senão em· fla
grante delito ou por ordem escrita e fun
damentada de autoridade judiciária com
petente, salvo nos casos de transgressão 
~ilitar ou ~~e propriamente militar defi-

---- mdo em let. 

CohSiderando, Sr. Brigadetro Cherubim, 
que este texto não é definitivo, uma vez que 
além de possíveis emendas constitucionais já 
se prevê no art 3" dessa mesma constituição, 
Das Disposições Transitórias, uma revisão 
constitucional daqui a cinco anos, a partir da 
data de 5 de outubro passado, portanto em 
1993. Diante disso, V. EX considera este texto 
satisfatório do ponto de vista dos militares; 
ou não entende como uma discriminação? 
Uma vez que, na realidade, o texto se refere 
à prisão em flagrante, somente com ordem 
escrita da autoridade judiciária. 

No caso de crime militar, existe- autor_tdade 
judiciária competente. No entanto, a pessoa 
acusãda de um delito pode ser preso sem 
essa ordem. Então tiá uma desvantagem 
enorrne para com o militar ou para com o 
crime militar diante do cM! ou-dos ç_ottside
rados crimes civis. 

O que V. EX' pensa a respeito e, por uma 
hipótese, se fosse contribuir com a revisão 
<::onstitucional de 1993, se alteraria ou não 
este -dtspoSliiV"o dO inciso 1.XI do art. 5~ -da 
ConstituiçáO. 

O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia Carvalho) 
- Com a palavrà V. Ex' --

O SR. CHERUBIM ROSA FILHO - Como 
eu disse inicialmente, a carreira -do militar, a 
vida do militar se baseia, se fundamenta em 
dois a1icerce~ a -disdjJiina e a hiifi'ai'c:juia. No 
meio militar, a punição, do ponto de Vista do 
cornartdarité, -não tem somente o efeito puni
tivo para aquele indivíduo; ela tem um efeito 
de exemplo para os ·demais e há dois tipos 
de punição: a detenção; em que ele perma
nece_ no quartel, e a prisão, em que ele vai 
para uma cela, sendo que isso para os -oficiais 
não tem sido mantido. Então, para os ofiCiais, 
normalmente, ele fica na sala do oficial, de 
dia, preso lá, sem poder sal r, mas não em 
uma cela. A detenção é quase que uma adver
tência para aquele homem que transgrediu 
o regulan_1~nto. Quanto à problemática de dis· 
criminaç:áó, não vejo discriminação nisso, por
que quando estabelece, por exemplo, desde 
que o senhor conheça as regras, os regula
mentos quando escolhe a profissão, eu não 
vejo discriminação em relação às outras, por
que o senhor tem outros discriminações, ou
tros limites, vamos dizer assim. Por exemplo, 
para entrar para a Escola de Aeronáutica tem 
que ter idade mínima de 18 anos, saúde, etc 
então eu encaro sobre esse enfoque. É um~ 
regra do jogo. O regulamento, a disciplina fa~ 
zem parte da regra do jogo. Eu, quando mé 
propus a entrar, 'aceitei essas regras. Se n6s 
não tivermos essa segUnda parte, exceção-, is
so vai provocar dentro da nossa disciplina um 

transtorno muito grande, porque uma das par
tes dela, por exemplo, vai cessar. E a segunda 
parte, que €:_ ~ndamental, é que a transgres
são, ou mesmo a prisão, nós só a fazemos, 
só a aplicamos depois de ouvir o militar. Ne
nhum comandante, pelo menos no meu co
nhecimento, dá uma punição sem antes cha
mar aquele que vai ser punido pra ser ouvido. 
Então ele tem direito de defesa. E, na_concep
ção filosófica nossa, _nós não queremos pren
d~r ninguém; militar não quer prender nin
guém. O fdeal é que ele nunca aplicasse as 
punições. Mas, infelizmente, existem essas 
transgressões, mesmo na c-ondição de separar 
aqueles que cumprem com as obrigações, 
cumprem com os deveres, dos relapsos, dos 
displicentes, etc. 

Portanto, acredito que se tirar esse dispo
sitivo,- eSsa segurida parte, isso vai provocar 
um transtorno m.uito grande para nós e tere
mos que aceitar, é darq, porque a Constituição 
-~ soberana, mas, eu não sei como vamos p-o
der ajustar isso o a essa vida, a esse hábito desde 
qu_e foram criadas as Fõrças Armadas. Eu, 
se dependesse de mlm. manteria como está, 
porque, filosoficamente, nós não queremos 
prerider niftg_uém. 

O SR. PRESIDENTE (Od Sabóia de CalVa
lho) - Coin a palavra o Senador JOão Me
nezes. 

O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Presidente; 
-Srs. Senadores, Sr. Tenente-Brigadeiro-do-Ar, 
Cherubim Rosa Filho. 

O Presidente José Sani.ey, cuinprindo dis
positivo constitucional, enviou a esta Casa a 
indicação de V. Ex" para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar. 

Pela nova Constituição, os Poderes; hoje, 
do Legislativo são muito abrangentes e, espe
cialmente, sobre o Senado. O Senadó hoje 
tem uma grande responsabilidade na escola 
dos nomes que vêm para cá os diversos car
gos e funções, cuja atribuição é nossa de apro
var. Temos--que-ter~ realmente, muito cUidado 
com isso. Temos que passar a viver essa nova 
hipótese, essa nova norma que se estabeleceu 
com a: Constituição. Há um tempo àtrás era 
quase um serviço de rotina, vinha o nome 
do Presidente para cá, enviado o presidente, 
o Senado e o Congresso aprovavam. Hoje não, 
porque o Senado h-oje tem funções especí
ficas. É por assim dizer o grande resp-onsável 
pela indicação para os cargos mais impor-· 
tantes deste país, um dos quais índuo este 
de Ministro do Supremo Tribunal Militar. 

-Estou Inteiramente de acordo com: o pare
cer brilhante do nobre-Senador_Áureo'MeDo, 
que fez uma exposição da carreira de V. Ex", 
demonstrando como V. Ex!' tem prOcedido na 
área militar, social,_ bravo, capaz, resistente e 
chegou ao posto mais elevado da sua carreira. 

Mas, agora há uma diferença. V. fr vai dei
xar de ser um militar para ser o juiz. Há wna 
diferença muito grande. Eu gostaria de fazer 
uma pergunta a V. Ex", que é a seguinte: como 
entende que será a vossa ação como Ministro 
de Tribunal Militar diante da vossa brilhante 
carreira na Aeronáutica? Haverá diferença en-
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· tre a atividade brilhante de militar e a do futuro O SR. PRESIDENTE (Gd Sabóia Carvalho) 
julgador? -~Nada mais havendo a tratar, declaro encer

-rada a reunião. 
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva- . 

lho)- Concedo a palavra ao Sr. Cherubim (Levanta-se a reunião às i~h12min) 
Rosa Filho. 

O SR. CHERUBIM ROSA FlLHO - Nobre 
Senador, muito obrigado pela pergunta. Creio 
que não vai ser fácil, porque na minha vid~ 
militar, depois de uma certa fase que eu pa~et 
a comandar, considero que uma das co1sas 
mais difíceis ê julgar. É terrível. Mas lá no Tri
bunal pretendo, caso seja aprovado a minha 
indtcação, julgar com fatos. Mas, de qualquer 
maneira, para um leigo em termos de Direito 
e Inclusive de mudar de poder, sair do Execu
tivo e passar para o Judicáriõ;- ã:credito que 
não será fácil, mas pretendo, com a minha 
bagagem profissional, com os principias éti
cos e morais que sempre nortearam a minha 
vida, colocar _tudo isso, se possível, num julg~

. menta justo mas, repito, não vai ser fáciJ, cre1o 
que vou ter dificuldades. 

Muito obrigado. 

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva
lho) -.Nobre Senador Áureo Mello deseja 
acrescentar algo ao seu parecer? 

O SR. ÁUREO MELLO - Sr. Presidente. 
creio que no meu parecer e na pequena exege
se que fizemos a latete do mesmo, na parte 
redigida, já dissemos tudo. Para mim o T enen
te-Brigadeiro-do-Ar é realmente uma pessoa 
perfeitamente credenciada a ser um julgador 
conscíente, porque no posto que alcançou ele 
já é, rea1mente, um julgador. 

De maneira que não há mais perguntas a 
serem formuladas. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carva
lho) - Os Srs. Senadores já podem votar. 
A votação será secreta, aqui, à esquerda, está 
iniciado o processo de votação. O Brigadeiro 
aguardará o resultado da votação. (Votação 
secreta) 

Está relnidada a reunião e designo o nobre 
Senador Jutahy Magalhães e o nobre Senador 
João Menezes para apurarem a votação. 

Foram 12 o número de votantes. 
Atenção Srs. Senadores, votaram 12 inte

grantes da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, S. Ex' O Brigadeiro, sabatinado 
esta manhã, foi escolhido por unanimidade 
de votos. Queremos apresentar a V. Ex•, aqui 
presente, as congratulações e felicitar a Presi
dência da República pela magnífica indicação 
que fez., não apenas ao Superior Tribunal Mili
tar, não apenas ao Senado, mas à própria Na
ção. 

Parabéns a V. Ex!' (Palmas) 

OSR. CHERUBIMROSAFlLHO-Sr. Presi
dente, Sr. Relator e Srs. Senadores; Eu gostaria 
de agradecer àqueles que me honraram com 
a sabatina e aos demais com a' presença nesta 
Comissão e, como militar em fim de carreira, 
para mim foi um privilégio estar entre os Sena
dores da Repúblda do Brasil. 

Multo obrigado. (Palmas) 

32~ Reunião Ordinária realizada 
em 28 de setembro de 1989 

As dez horas do dia vinte e oito de setembro -
de mil novecentos e oitenta e nove na sala 
da Comissão, sób a presidência do Sr. Sena
dor Cid Sabóia de _Ç_<m>a.]ho, Presidente, reú
ne:-se a Comissão de COnstitulção, Justiça e 
Odadania com a presença dos Srs. SenadOres 
Francisco RollemberQ-, Chagas Rodrigues, 
Nelson Wedekin, Wi1son Martins, Meira Filho, 
Jutahy Magalhães, Ney Maranhão, Carlos Pa
trocínio, Lourival Baptista, João Menezes, Edi
soh Lobão, Áu-reo·Mello, Ma!Jrício __ Corrêa, 
MansUeio de Lavor, João Lobo e Olavo Pires . 
Deixam de comparecer, por motivo justifica-

- do os Srs. _Senadores Leite Chaves, Márcio 
La~erda, Leopoldo Peres, Mauro Benevides, 
Marco Madel, Odacil' Soares, José Paulo Biso!, 
Afonso Arinos e João Castelo. Havendo núme
ro regimental, o Sr. Presidente declara aberto 
os trabalhos e dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 
A seguir, passa-se à apreciação das matérias 
constantes da pauta, na ordem determinada 
pelo Sr. Presidente. Item 1 -Projeto de Lei 
do Senado n<> 234, de 1986, de autoria do 
Sr. Semtdor Jutahy Magalhães, que acrescenta 
parágrafo único ao artigo 213, do Decreto-Lei 
nq 2.848, de 7 de dezembro de 1940-Código 
Pena] (deliberação terminativa). Relator: Sena
dor Nelson Wedekin. Parecer: pela rejeição do 
ProJeto. Tendo sido concluída a fase de discus
são sobre a matéria em reunião anterior, o 
Sr. Presidente coloca em votação o parecer 
oferecido pelo relator, o qual é rejeitado por 
maioria de votos. Votam vencido os Senadores 
Nelson Wedekin e Carlos Patrocínio; abstém
s_e _de votar o Senador Jutahy Magalhães. A 
Presidência designa o Sr. Senador Chagas Ro
drigues, para relatar o vencido. Item 3 - Pro
jeto de Lei do Senado n9 90, de 1989, de 
autoria do Senador Afonso Sancho, que'esta
belece normas para a criação e o funciona~ 
mento de Juntas de Conciliação e Julgamento 
(deliberação terminativa). O Sr. Senador Mau
rício Corrê-a -devolve o projeto que estava em 
seu poder para vista, com voto em separado, 
opinando pela inconstitucionalidade da maté
ria contrariando assim o relatório oferecido 
peio relator, Senador Áureo MeU o, que conc~ui 
pela sua aprovação. Concluída a fase de dis
cussão da matéria, passa-se à votação da mes
ma, sendo nesta oportuni9ade, rejeitado o pa
recer do relator, Senador Aureo Mello, passan
do a constituir parecer, o voto apresentado 
Pelo Senãdor Maurício Corrêa. Vota vencido 
o Senador Áureo Mello. Item 7 -Substitutivo 
Oferecido em Plenário ao Projeto de Lei da 
Câniara n" 78, de 1986, de autotia do Depu
tado Oly F'ãchin, que inclui o fotógrafo autóno
mo no quadro de atividades e profissões a 
que se refere o artigo 577 da. Consolidação 

das Leis do Trábalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de 1? de maio de 1943. O 
relatório oferecido pelo Senador Olavo Pires, 
conclui pela constitucionalidade e jurididdade 
e, no mérito pela aprovação, com as emendas 
n,s 1 e 2 que oferec~. Não havendo discussão, 
é colocado em votação o parecer, o qua1 rece
be aprovação unânime. Item 12 - Projeto 
de Lei da Câmara n9 57, de 1986, de autoria 
do Deputado Darcy Pozza, que dispõe sobre 
o reconhedmentO dos profissionais em Edu
cação Física e cria seus respectivos Conselhos 
Federal e Regionais. O relatório oferecido pelo 
Senador Francisco Rollemberg, conclui pela 
aprovação da proposição, no âmbito jurídico
constitucional, e, pelo encaminhamento da 
matéria à Corriissáo-de Educação, para pro
nunciar-se quanto ao mérito. Não havendo 
dis_cussão sobre o assunto, é colocado em 
ação unânime. ltem 15- Projeto de_ Lei da 
Câmara rt' 25, de_1989, do Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera a redação do inciso 
(, alínea b, do art. 32, "da Lei n9 7.729, de 
16 de janeiro de 1989, para incluir o Município 
de José de Freitas na jurisdl~o da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Teresina - PI. 
O parecer oferecido pelo Sr. Senador João 
Lobo conclui pela constitudonalidade e juridi
cidade e_, no mérito, pela aprovação. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente coloca em 
votação a matérip., a qua1 recebe aprovação 
unânime. Nesta oportunidade, o Sr. Senador 
Cid Sabóia de Carvalho passa a Presidência 
ao Senador Jutahy Maga1hães e passa a reJatar 
o item n9 20 da pauta: Consulta - .ÇN s/n, 
de 1989 - 0(. CM 367/89, da Presidência 
do Senado à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre interpretação do artigo 
223 da Constituição Federal. S. Ex!', o relator, 
conclui pela inconstitucionalidade da suges
tão. Em dis_cussão sobre 9 assunto, u.sam da 
pa1avi-a oS-Srs. Senadores Chagas Rodrigues, 
Edison Lobão e Joáo Menezes. Colocado em 
votação, é aprovado o parecer, por unanimi
dade. Retomando a direção dos trabaJhos, o 
Sr. Senador Cid Carvalho encerra a reunião, 
tendo em vista a ausência de quorum, lavran
do eu, Vera Lucia Lacerda Nunes, a presente 
ata que, após lfda e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE ASSONTOS SOCIAIS 
4• Reunião (Extraordinária), realizada 

- eni 27 de setembro de 1989 

'As onze horas do dia vinte e sete de setembro 
de ma novecentos e oitenta e nove, na saJa de 
reuniões da Comissão, na Ala Senador Ale
xandre Costa do Senado Federa], reúne-se a 
ComlssãO~âe Assuntos Sociais, sob a presi
dência do Senador José lgnâcio Ferreira e _ 
com a presença dos Senadores: Gorries Car
valho, Nelson Wedekin, carias Patrocínio, Má
rio Maia, Jutahy Magalhães, Francisco Rolle~
berg, José Fogaça, Marcos Mendonça, Joao 
Calmon, RonaldoAragão, Dirceu Carneiro, Cid_ 
Sabóia de Carva1ho e Carlos DE'Carli. Não 
compareceram, por motivo justificado os Se
nadores: Severõ Gomes, Ronan Tito, Hum
berto Lucena, Raimundo Ura, João Lobo, 
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Odacir Soares, Lourival Baptista, Carlos Chla
relli, José Paulo Bfsol, cariaS Alberto, Jabas 
Passarinho, Ney Maranhão e Jamil Haddad. 
Havendo número regimental, o Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitu
ra da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. Solicitando a palavra, o Senador Ju
tahy Maga1hães propõe, com base no artigo 
73 do Regimento interno, a -criação de uma 
Subcomis_são Temporária da Comissão de As
suntos Sociais, composta de 5 (cinco) mem
bros para, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, investigar e estudar a situação dos idosos, 
principalmente os instalados em asiloS, com 
a fma1idade de sugerir a adoç.êlo de uma polí
tica voltada para a assistência aos Idosos. Co
locada a matéria em discussão e votação, o 
plenário da Comissão aprova por unanimida
de a criação da Subcomissão. Enaltecendo 
a iniciativa do Senador Jutahy Magalhães, os 
Senadores Carlos Patrocínio e Marcos Men~ 
dança solicitam da presidência a indicação 
de seus nomes para integrarem a referida Sub
comissão. A presidência defere a solicitação 
dos Senhores Senadores, e aproveita para in~ 

clicar também o nome do autor da proposta 
SenadorJutahy_Magalhães, esclarecendo que 
indicará posteriormente os outros dois mem
bros para compor a Subcomissão. A seguir, 
o Presidente solicita ao Senador Jutahy Maga
lhães que leia o relatório de autoria do Senador 
Carlos Chiarem, referente ao itein 1 da pauta 
- Projeto de Lei do Senado _n9 220, de 89, 
que "regulamente o artigo 1 O da Constitui
ção". Para discutir, usam da palavra os Sena~ 
dores: José Fogaça, Cid Sabóia de Carvalho, 
Dirceu Carn_eiro, Jutahy Maga1hães, Carlos Pa
trocínio, Francisco Rollemberg, Marcos Men
donça. Durante a discüssão da matéria foram 
levantadas algumas questões relevantes quan
to aoS trabalhos legislativos, dentre elas a 
questão da tramitação conjunta de matérias 
cerrelatas e! ou idênticas que são objeto de 
deliberação na Comissão. Casao especifico da 
Matéria em discussão que levou o Senador 
Dirceu carneiro a iildagar da presidência se 
não seria o caso de solicitar a tramitação con
junta da ma:têria com o Projeto de Lei _154/89, 
de autoria do Senador Mário Covas, t;:m trami
tação nesta.-Casa. Sua Excélênda sugere, ain-

da, depois de ouvida a sugestão do Senador 
Jutahy MagaJhães no sentido de se_ fazer uma 
pesquisa antes da distribuição das· matérió3.s
aos seus respectivos relatores, que esta Co
missão deveria aâotar como regra este proce
dimento, ficando a Presidência da Comiss~o, 
por delegação dO pÍenário, autortl:a_da a prOVi
denciar, sempre que necessário, requerimento 
dirigido ao Presidente do Senado Federal, soli
citando a tramitação em conjunto de projetos,
conforme permite o artigo 258 do Regimento 
Interno. Depois de ouvidas as ponderações 
do plenário -Sobre o 8ssUiitõ, a presidência co
loca a sugestão do Senador Dirceu Carneiro 
ém votação e a mesffia é aprovada por unani
midade dos_ presentes. A presidência informa 
que procederá a deUberação do plenário. Pro_sK 
seguindo, a presidência verificando a falta de 
fiUOronJ para deliberação terminativa das ma
térias em pauta, agrac;iece a p~nça dos SeM 
nhores Senadores e declara encerrado os. tra
balhos. lavrando eu: Lulz Cláudio de Brito, a 
présen.te ata qUê, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. -Seilaâor JOSé 
Jináclo Ferreira. -



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

AI'IO XUV- N• 134 SABADO, 07 DE OUTUBRO DE 1989 BRASú..IA.- DF 

SENADO FEDERAL 
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DE OOTQBRO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

L2~EXPEOIENTE 

1.2.1-0ficlo do to Secretário da 
Câmara dos Deputados 

Comunicando 11 apfoV.ição da seguinte 
matéri6: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 46/82, 
que dispõe sobre o consentimento-de pai 
ou mãe brasileiros para que o menor possa 
ausentar-se do País. 

1.2.2- Comunicações 

-Da Liderança do PMDB, de substi
tuições de membros em comissões per
manentes. 

1 .2.3 - Comunicação da Presldên· 
da 

-Designação da Comissão Mista- in
cumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória no 92/89, editada pelo Senhor 
Presidente da República, em 3 de outubro 
de 1989, que dispõe sobre a titulação para 
Pesquisa e lavra mineral de área liberadas 
em decorrência do disposto no art. 43 do 
ato das Disposições Constitucionais T ran
sit6rias, e fixação de calendário pai'a a tra
mitação di!! matéria. 

1.2.4 - Discurso do Expediente 

SENADOR JARBAS PASSARINHO
Situação sindical e trabalhista pré e pós 

-SUMÁRIO 
o Movimento de 64. Passagem de S. Ex' 
pelos Ministérios do Trabalho e Previdên
cia Social e da Educação e Cultura, 

O SR. PRESIDENTE - COnsiderações 
relativas ao dise,urso proferido pelo Sr. Jar
bas Passarinho. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Proposta de Emenda -à ConstituiÇão no 

1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhor~s Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
69 do art 14, para desincompatibilízação 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Dístrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação adiada nos termos regi
mentais. 

Projeto-de Decreto Le_gislativo n'1 23, de 
1989 (n9 141/89, na Cál)lZira dm; Deputa
dos), que aprova o texto do acordo sobre 
transportes marítimos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em Bue
nos Aires, em 15 de agosto de 1985. Vota
ção adiada nos termos regimentais. 

Proj~to de Decreto Legisl~tivo n~ 25. de. 
1989 (n9 r58/89, na Câmara dos· Deputa
ôos), qUe-aprova o texto do acordo de coo
peração científica e tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o üovel'ho do Reino da Dinamarca, fir
rilado em Brasília, em 9 de junho de 1986. 
Votação adiada nos termos regimentais. 

Projeto de Resolução n~ 53, de 1989, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso. que determina _a _ÇQrreção dos 
vafo-reS em OTN e cruZado, para valores 
em BTN c cruzado novo, nas proposíções 

que autorizem Estados e Municípios a con· 
tratar operações de crédito. Votação adia
da nos termos regimentais. 

_ Projeto de ResoluçZio n9 66., de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Pare~ 
cer _n9 230, de 1989), que autoriza o Gover
rtoda União a contratar operação de cré
dito externo, nq- mo_ntante equivalente a 
até US$ 76,000,000.00 (setenta e seis mi
lhões de dólares americanos), com o Delta 
Bank. Votação adiada nos termos regi
mentais. 

Projeto de Resolução no 68, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Pare
cer n9 232, de 1989), que autoriza o Gover· 
no brasileiro a cortceder financiamento -ao 
Banco de la Nãción Argentina, no valor 
de até US$ 147,0_D_D,OOO.OO (cento e qua
reiffà e sete milhões de dólares america
nos), através do convênio de pagamento 
recíproco. Votação adiada nos termos regi· 
mentais. · 

Requerimento n~ 514, de 1989, do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, solicitan
do, nos termos regimentais, tramitação 
conjunta para os Pr_ojetos de Lei do Senado 
n~~ 152, 155 e-23S, âé -1989, de autoria
dos Senadores Marcó Maciel, Edison_ Lo· 
bão e FernandO Henriq.Úe Cardoso, res
pectivamente, que dispõem sobre a partici
pação dos trc;b_alhadores nos lucros ou re
sultados das empresas. Votaçi;o adiada 
nos termos regimer-tais. . 

Projeto de Lei da Câmara n990, de-1986 
(n~ 4.099/84, na Casa de origem), que mo-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

difica a redação do_art.~Lda Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De~ 
creto-Lei n~ 5.452, de 1 o de maio de 1943. 
Declarado prejudicado. Ao .Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara no 100, de 
1986 (n" 2.213/79, na Casa de origem); 
que dispõe sobre a revisão do cálct.do do 
benefício aos segurados da Previdêm:ia 
SociaJ que se aposentaram durante a vi
gência do art. 39 da Lei n~ 5.890, de 1973, 
em sua redação original. Declaro prejudi
cado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n" 101, de 
1986 (n9 344/83,_na_Casa de origem)1 que 
acrescenta parágrafo ao art. 195 da Conso-

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIÃFICO DO SENADO FEOEIIAL 

DIÁRIO DO CONOIIESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabd1dade da MeS.J do Senado Federo~l 

ASSINATURAS 

Semestral ·····~···············.······--·····•·····-···········c·· NCz$ 17,04 

Exemplar Avulso ······································-~······~NC~ O,lL 
Ttragem; 2.200-exemplares. 

_lidação das ·Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei no 5.452, de 1 ~ de maio de 
1~3. ti'ãnSferindo ao empregador o ônus 
de provar a inocorrência ou atenuação_de 
periculosidade ou insalubridade._ DeclaraM 
do prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1- Discurso após a Ordem do 
·ola 

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Proi· 
bição da fabricação, comercialização e a 
instalação de pára-raios radioativos. 

1.3.2- Desii:Jnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

t.4-ENCERRAMENTO 

2- COMISSÃO DO DISTRITO FE· 
DERAL 

-Edital de convocação 

3- ATAS DE COMISSÕES 

4-MESA DIRETORA 

5 - LÍDEREs E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS . 

6- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕES PERMANENTES. 

Ata da 147" Sessão, em 6 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: .. 

Leopoldo Peres - Jarbas Passarinho -
Alexandre Costa -Afonso Sancho - Frafl.
cisco Rollemberg - Pompeu de Sousa -
Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 7 Srs,_Sena_dore_s. Havendo _número 
regimental, declaro abertã a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1Q Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

Oficio 

DO 1• SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEP(JTADOS 

N9 101/89, de 5 do corrente comunicando 
a aprovação, sem alteJ~ões, do Projeto de 

Lei do Senâdo n" 46, de 19~2; -de autoria do 
Senador Lenoir Vargas, que dispõe sobre o 
consentimento de pat ou mãe brasileiros para 
que o menor possa ausentar-se do País. 

(Projeto enviado à sanção em 5-1 0-89}. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que serão li
das pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes _ _ 

Brasília (DF),29 de setembro de 1989 
E:Jan• Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federa] 
Nesta 

Senho.t.Pre~d~nte, 
Na conformidade dos termos regimentais, 

comunico a V. Ex" que alterei a composição 
dos membros do PMDB na Comissão de 
Constituiç_ão, Ju&.tiç:a e Cidadania,sUbstituindo 
o Senador Nelson Wedekin pelo Senador Wil
son Martins, na titularidade, e, deixando vago 

um nome na suplência com a retirada do Se
nador Wilson Martins. 

Na opo-rtunidade, reitero a V. Ex' minhas 
manifestações de estima e apreço. Romm Tito, 
UderPMDB. ~ 

-Brasí1ía (DF), 29 de setembro de 1989 
ExmoSr. 

Senador Nelson Carneiro 
DD, Presidente do Senado F edera1 
Nesta 
--senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, comunico a V. ~ 
que alterei a composição dos membros do 
PMDB na comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, substituindo o Senador 
Nelson Wedekin pelo Senador Nabor Júnior, 
na titularidade, e, deixando vagO um nome 
na suplência, com a retirada do Senador Na
bar Júnior. 

_Ao ens_ejo, renovo a V. ~ minhas expres-
sões de consideração e estima.-Ronan Tito, 
üderPMDB. 
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8rasí1ia (DF), 29 de setembro de 1989 
EJano Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
DO. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
De acordo com as nárméls regimentaiS, co

munico a V. Ex' que alterei a composição dos 
membros do PMDB na Comissão de Educa~ 
ção, substituindo o Senador Nelson Wedekin 
pelo Senador Mansueto_ de Lavor, Jíi!f titulari
dade, e, deixando vago um nome na suplência, 
com a retirada do Senador Mansueto de Lav_or. 

Sirvo-=mê da ocasião para reafirmar a V. Ex' 
meus protestos de apreço e consideraç~o. -
Ronan Tito, Líder PJ\IDBr ~ _ 

Brasília (DF), 29 de SetembrO-de -19ffg 
Exm"Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
DO. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Conforme disposto nos termos regimentais, 

comunico a V. EX" que alterei a con1posição 

dqs_ rnerpbros do -PMDB.na_Comissão de Fis
calii~ão e· Controle, substituindO o Senador 
Nelson Wedekin pelo Senador Ruy Bacelar, 
na titularidade, e, deixando vago um nome 
na suplência, com a retirada do Senador Ruy 
Bicelar. 

Valho-me do presente momento para ratifi· 
car meus protestos de consideração e apreço. 
- Ronan Tito, Uder PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou_sa) 
-Serão feitas as subs~tuições solicitadas. 

O SR. PRESII>EI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- O Senhor Presidente da República editou 
a Medidã PráVtsórfa ri" 9-2; d8- 3- de- outubro 
de 1989, que dispõe sobre a titulaç_ão_ para 
pesquisa ê lavra mine"ral de áreas liberadas 
em decorrência do disposto no art. 43 do ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 

De_acordo com·as indicações das lideran· 
ças, fica assim corlstitUída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

lltulares 
Jutahy Magalhães 
Ruy Bacelar 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
Dirceu Carneiro 
Olavo Pires 
Mauricio Corrêa 

Sup]entes 
Nelson Wedekin 
Ronaldo Aragão 
Leopoldo Peres 
Dívaldo Suruagy 
Silvio Nacne 
Gomes C'ãrvalfio_ 
Carlos Patrocínio 

Titulares 
Domingos Juvenil 
Mário üma 
Marcos Uma 
Eraldo Tinoco 
Antonio Ferreira 
Mauro Campos 
Lysâneas Maciel 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Maguito Vilela 
Osvaldo Macedo 
Ottom_ar Pirite 
·Aicides Uma 
Jonas Pinheiro 

De acordo com -a Resolução- n° 1, de 
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calenw 
dário para a tramitação da matéria: 

Dia 6-1 O- Designação da Comissão Mista 
Dia 10-10 -Instalação da ComissãO Mista 
Até 12-1 O - Prazo para recebimento de 

Emendas 
Prazo para a Comissão Mista emitir parecer 

sobre a admissibilidade 
N.é 19-10 - Prazo final da Com!ssão Mista 

Até 3-11 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE. (Pompeu de Sousa) 
- Há horador inscrito. 

Cohcedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tenho ouvido muito 
aqui, neste plenário, suscessivas condenações 
ao Movimento de 1964 e até ao final de 1975, 
e tenho, pacientemente, me quedado surdo. 
Mas achei que, especialmente às sessões das 

- Gãbriel Guefreiro 
Raquel Cândido 

sextas~feiras, podíamos fazer um pouco de 
confronto da História. 

DiZia Leao Xlfl qUe o -historiador- pode ser 
perdoado por tudo, menos por faltar à verda
de, pode até interpretá~la de maneira equivo
cada e deve dizer tudo o que pensa, desde 
que e)e __ t~nba possibilidade de comprovar o 
que diz. 

Eu me recordo de quando cheguei ao pri~ 
meiro Ministério de que fui-encarregado, que 
era o Ministério do Trabalho e _da Previdê-ncia 
Social. Por ele pud~Jirar um_a conclusão exata
mente do período anterior ao Movimento de 
64. 

Eu havia-me recusãdo por duas vezes, ou 
tentado me recusar por duas vezes, a ser Minis
tro do Trabalho do Presidente Costa e Silva, 
menos pela Pasta do Trabalho e mais, fl.lnda
mentalmente, pela Pasta da Previdência So
cial. 

E, em 1967, quando assuini, o Presidente 
Castello Branco havia editado uma lei que uni-

fiCãVa os "ii-tstitutos e passávamos a ter _apenas 
a figura do INPS. - -
Coube~me fazer a unificação com extrema 

dificuldade, porque, em primeiro lugar, o Insti
tuto dos Bancários tiâõ áceitaVã tranqüilamen
te aquela unificação, uma vez que era sem 
favor o Instituto mais bem dirigido, mais bem 
administrado e, inclusive, era aquele que tam
bém tinha o melhor serviço de assistência ni.é-' 
dica com o Hospital da Lagoa, no Rio de.Janei
ro, que havia sido comprado de uma grande 
empresa de seguros_. E; conseqüentemer1tê
os bancários não queriam fazer a unifii:açãõ,
porque achavam; que a partir do momentO 
em que unifícassem, eleS seria rebaixados na· 
crualidade da prestação de serviço para ficar 

-na média do possível. 

Enfientei, então, um líder sindical, que con
siderei um dos homens mais inteligentes que 
conheci na minha vida pública, um amazo-
nense _chamado Rui Pedroso de Brito, que de~ 
pois foi Deputado Fedeial por São PaUlo, e 
que era Presidente da Contec - Confedera
ção Nacional dos T rat:>alhadores nas Empre..: 
sas de Crédito, ou no campo dos bancários 
e eCOt:'JOmiários .. Havia tar:nbém o problema 
do residuo inflacionário, o chamado arrocho 
salarial. Tudo isso tive que enfrenta( inicial
mente. - -" ---

0 curioso é que para fazer a unífiCaçáo--dàs 
Institutos, pe-díamos que fosse feito o balanço 
patrimonial dos diversos Institutos para fundi
lo-s no INPS. SurPreeridentemente, há· cinco 
anos, _o Instituto dos Maritimos não tinha- um 
balanço, Sr. Presidente e Srs. SenadOres. A 

~ c!esordem era quase total. Extrema dificuldade 
em fazer a unificação, pela falta de elementos 
comprovantes da origem de cada um dos Ins
titutos. Isso já era um síntoma muito claro 
e até retardadamente combatido, porque já 
estávamos em 1967, já era março de 67, havia, 
portanto, três anos de novo regime no Brasil. 

A notícia corrente dentro dos Institutos era 
constante de que estes serviam como ruas 
de _duas mãos. O Presidente da República, 
João Goulart, com o seu PTB, nomeava pes
soas para dessas pessoas receber, em contra~ 
partida, os aplausos daquela categoria profis
sional correspodente. Em compensação, -cada 
nomeado era uma· espécie de ditador do seu 
Instituto e, de dentro dos institutos, eles co
mandavam as greves. Dante Pelicani e outros 
nomes que não cabe agora citar, eram os 
verdadeiros donos dos Institutos de Prevfdên~ 
cia S9cial. 

Relativamente a fiscais do trabalho, eram 
300 ou pouc6-mais-de 300 Para tOdo o Brasil. 
Só a Capital de São Paulo tinha, naquela altura, 
mais de 300- mif empresas nas indústria c~das
tradas e no comércio. Fiscais havia, e quase 
todos sem concurso, que lá não iam, porque 
não se sentiam Obrigados a fazer qualquer 
tipo de fiscalização. Mas _eu tinha lido em La~ 
cordaire que, na luta entre o fraco e o forte, 
apenas a lei liberta, e a função do Ministério 
do Trabalho era exatamente fazer a fiscaliza
ção, fazendo com que á lei valesse ou prevale
cesse sdbre o resto. 
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Conseqüentemente, a minha primeira con
cl~.:são é a de que o sistema sindical brasileiro 
tinha sido violentamente distorcido. As leis que 
ündolfo Collor tinha imaginado poder fazer 
no Brasil, a partir das res_oluções da orr, e 
que o Dr. Getúlio Vargas delas s.e serviu para 
fazer o ternário do Partido Trabalhista Brasi
leiro, essas leis eram meramente letra de Diá
do Oficial, as condições do trabalho perma
neciam ao talante de cãda um dos emprega
dores, porque os empregados não tinham a 
proteção devida com aliscalização. 

Nós, então, fizemos a fusão do quadro dos 
fiscais do Trabalho com os fiscais da Previ~ 
dência Social, porque os fiscais da Previdência 
Social faziam 1,5 itens_ de fiscalização e os do 
Trabalho, 14 comuns, m~;;:nos um. E enquanto 
os ftscais da Previdêncla Sodal tinham melhor 
remuneração, os do Tral>i;llbo não o tinham; 
então, promovemos a fusão, fazendo com que 
todos realizassem o mesmo tipo de trabalho, 
e isso me granjeou certa_ popularidade entre 
os fiscaiS do Trabalho no Ministério do Tra
balho. 

A Carteira ProfissiOnal levava uma semana 
para ser concedida; a desorganização das De
legacias de Trabalho Maritimo era quase lotai. 

Lastimo, Sr. Presidente, e Srs. Seriadores, 
não ter hoje aqui, de memória, tudo aquilo 
que eu sabia com a vivéncia dos três anqs 
que passei à frente do Ministério do Trabalho, 
para poder dizer exatamente agora tudo aquilo 
que antes se falava tanto em favor do povo, 
das reformas de base e que não passava de 
mera retórlc:a política _ _ 

Ora, passo eu depois ao .N\inistério da Edu
cação e Cultura. E no Ministério da Educação 
e Cultura, o que nós encontramos lá? Dados 
de l965- estabelecidos no Estatistfcal Year 
Book da Unesco. O _6r_as_il, para cada bloco 
de 100 mil habitantes, tinha 132 estudantes 
universitários. A Argentina já passava de 700; 
o Uruguai de 600; o Chile, de 600; e nós s6 
tínhamos um número maior, relativo a cada 
bloco de 1 ao- mil habitante~ só tínhamos um 
número maior, repito, do que Haiti, Guatemala 
e Honduras. O Haiti era uma éspéclé de cerra
filas de todas as estatísticas da Amér[ca_La_tina 
e do Caribe. 

E O ensino sec_undáriq? Governos que antes 
falavam tanto na vocação de proporcionar ao 
Brasil a instrução necessária para que este 
Pais deixe de ser subdesenvolvido para passar 
a um pais desenvolvido. Claro, por exemplo, 
o Japão, já no começo·deste sêculoJ não tinha" 
praticamente uma analfabeto. Hoje, Yrn pafs 
como aq~ele, sem recursos naturais renová
veis, com uma superfície exígua e acidentada, 
é hoje a segunda potência mundial em termos 
económicos; por quê? Porque investiu na edu
cação, investiu na preparação de seus cére
bros; porque investiu no treínamento de recur
sos humanos; ora, exatamente no Brasn, em 
1965, tínhamos esse quadro no ensino supe
rior. E, no ensino secundário, que tínhamos? 
linha mos 7 4% da oferta de ensino secundário 
na escola privada - era a escola particular 
- e apenas 26% na escola pública, o que 
significava o gargalo da garrafa exatamente 
aqui. Quer dizer, começava-se a prejudicar o 

filho do operário, o filho da classe média e 
bab@, porque esses não tinham condições de 
chegar ao ginásio. Na competição que se fazia, 
a injustiça social cabia desde logo pelo afasta
mento, pela marginalização daqueles que não 
podiam chegar à escola particular, canse· 
qüentemente paga. 

Houve até fatos muito curiosos. Certa vez 
eu debatia, atê, com sindicatos, e o programa 
que o Presidente Castel(o Branco tinha c;:riado 
com o nome de Pebe- Programa Espectai 
de Bolsas de Estudo, oferecia dois tipos de 
bolsas de _estudo, uma bolsa que era apenas 
para gastos pessoais. aqueles que estavam 
cursando o _ensino público, e a bolsa de estudo 
para cobrir todos os gastos, para aqueles que 
estivessem em escola particular. Foi uma idéia 
do .Presidente Castello Branco. 

E o que fez ele? Só destinava essas bolsas 
a fUhos de trabalhadores sindicalizados, ou ao 
pr6prío trabalhador sindicalizado, para dar for
ça ao sindicato.- E Q que acontecia era que 
a grande maioria das bolsas era concedida 
exatameritéã--ae-gastoS integrais; quer dizer, 
cobria ensino particular. 

E eu, achando que estava dando uma gran
de lição, disse aos trabalhadores: ''Mas vocês 
se prejudicam, porque, na medida em que 
vocês pudessem ter mais filhos na área do 
ensino público, vocês teriam muito mais boi· 
sas, porque a bolsa integral é muito maior, 
e, na medida em que dou bolsas integrais, 
eu diminuo a- quafltldàde de bolsas que posso 
dar. Então, é porque vocês preferem ter os 
filhos de vocês nas escolaS particulares. Eu, 
por exemplo, sou Ministro e tenho meus filhos, 
em Brasília, na escola pública". Aí se levantou 
um deles porque eu permitia sempre o debate 
mais amplo - e me pôs a nocé)ute, porque 
ele voltou-se para mim e disse: "Pois ê, Minis
tro, porque o senhor tem os seus filhos na 
escola pública é que não há vaga para os 
meus". 

Com isso verifiquer que até aí eles eram 
sacrificados, porque era uma competição so· 
cial que se fazia nesse sentido. A fúria constru
tiva:, ou construtOra, sei lá como aplicar, no 
caso, o_ adjetivo, traduziu-se pelo número de 
ginásioS que- começar-am a ser construídos, 
depois de 64, err~: ÇJrande quantidade. 

Lembro-me, p_of exemplo, que um Estado 
que eu citava, era Maranhão, com o então 
Governador José Samey, que realmente fez 
um trabalho muito bonito, a escola "João-de
barro ... e ampliou bastante a oferta. 

Parece-me que nª Paraíba, eu não sei se 
isso é fató_ Verídico, mas me contaram que 
hQJ,J.ve um Governador na Paraíba, que fez tan
to_ ginásio pelo interior, não levando em consi
deração se havia recursos humanos treinados 
no magistério ou não, que, quando o· outro 
Gov.ernadpr o sucedeu, verificou que estava 
com o seu orçamento totalmente comprome
tido só com o pagamento da construção dos 
ginásios feitos pelo seu antecessor. Então, 
quando se aproximou o fim do mandato do 
novo Governador, ele chamou seu Secretário 
de Obras e mandou que ele completasse nas 
placas de inauguração, onde estava lá dito 

que foi construído na Administração de fulano 
deta1, ele mandou completar: e pago na Admi· 
nistração de beltrano, porque tudo que ele 
pôde fazer foi pagar os ginásios que tinham 
sido construidos. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JAREIAS PASSARINHO- Com 
muito prazer. 

O Sr. Afonso Sancho - A propósito da 
junção do sindicato, que coube a V. fr esse 
grande "abacaxi .. , e.u não alcancei, no seu b_elo 
pronunciamento, se V. Ex· concordou com 
aquela providência, porque acho que foi Preci· 
pitada. Transformar os [nstítutos, todos, num 
só, quando sabemos que existe categoria dife:. 
rente, posição social dífi!rêrite, tenllo a impres
são, com o devido respeito ao meu amigo 
Senador Jarbas Passarinho, Q.e que foi um 
equivoco da revolução. V. Ex:' falou muito bem 
do sindicato dos bancârfos. No Cearâ, o Presi
dente do Sindicato dos Bancários, o Sr. José 
de Mour" Beleza, era um homem muito ativo, 
era um home muito forte e o chamavam até 
de subv~rsivo, e lâ ele impós tanto respeito, 
tanta ordem dentro daquele Sindicato, que era 
como se tivesse um médico particular muito 
ligado à familta do sindicalizado. Então, quan
do foi feita a junção de todos os sindicatos, 
aí os bancârios perderam aquela grande assis· 
tência que tinham e tiveram que se socorrer 
de outras assistências particulares para aten
der às suas famílias, o que encareceu os seus 
meios de pagamento. De forma que, Senador 
Jarbas Passarinho, ter-~juntado todos os Ins
titutos num só, criou-se um monstrengo, um 
verdadeiro elefante branco que hoje deixa 
muito a desejar a assistência prestada através 
do lnamps e através do Instituto de Assistência 
rios. Lembro· me de que no Governo do Presi
dente Geisel a situação e-stava tão séria em 
Fortaleza que o operário solicitante chegava, 
entrava na fila à tarde, para receber um cartão 
no outro dia a tarde. Era aquela multidão terrí
vel! Tiramos uma fotografia bem grande, pu
blicamos no jornal e a mandamos para o Presi
dente, para que a visse, através do seu Secre
tário de Imprensa, que era nosso amigo. O 
Presidente assim se expressou: - Só no VietM 
nã acqntece isto. Transformou-se o sindicato 
em um monstro, quando, se cada categoiia 
tivesse o seu sindicato, poderia administrá-lo 
melhor, fiscali~il-lo melhor, porque, realmente 
foi feita muita bagunça com nomeações, foi 
feita uma çoisa bârbara. Sei que um candidato, 
Senador pelo Ceará, chegou a nomear, de 
uma vez, cerca -de 500 pessoas, exatamente 

· 500 cabos eleitorais. Determinado Instituto, 
onde o presidente do sindicato era compe
tente, forte,_sério, a coisa funcionava dentr6: 
dos trilhos. Não alcancei o seu pensamento, 
nobre Senador Jarbas Passarinho, e por isto 
estou dando este meu testemunho. Não alc;an· 
cei o pensamento de V. Ex•, no sentido de 
ter sido boa a iniciativa da revolução, de-unifi
ca_s:ão de todos os Institutos em um só. Para 
rriím, foi um erro. Deveria ter çontinuéidO~cada 
Instituto em sua categoria, e haveria melhores 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 07 5599 

condições de se alcançar aquela assistência 
tão desejada por todos os seus contribuintes. 
Era esta a declaração que eu gostaria de fazer, 
quando deste retrocesso que V. Ex, está faz.en
do sobre a sua administração, a qual todos 
aplaudimos, porqüe, o que Chegou às mãos 
de V. Ex" fd fr"ãtado com muito carinho, com 
muita digriidade, com moita honestidade, 
com muita sinceridade e com muita objeti
vidade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Agro· 
deço ao meu eminente Colega Senador Afon
so Sancho esse aparte, que e muito oportuno. 

Primeiro, devo dízer que, pela minha forma
ção de natureza militar, fui um homem treina
do para fazer planejamento em-Estado-Maior 
e treinado, ao mesmo tempo, para fazer aquilo 
que se chamava de disciplina intelectual. Dis~ 
ciplina intelectual ê aquela que o Partido Co
munista chama de centralismo democrático. 
A partir do momento em que o general torna 
a decisão, ainda que pudéssemos ter tido opi
niões divergentes, todos nós nos reunimos e 
trabalhamos para fazer exitosa a decisão to
mada. 

Esse, talvez, tenha sido um primeirÕ proble
ma de obstáculo, para que eu me conduzisse, 
como Ministro, com a liberdade que deveria 
talvez ter, hoje, com a vida politica que já tenho. 
Era lei. Sendo a lei, cabia a mim cumpri-la 
e fazê-la ter bom suces-so, porque isso caracte
rizava exatarnente a minha capacidade ou não 
de administrador. 

Mas eu me convenci, nobre Senador Afonso 
Sancho, de que a medida foi correta. t a pri
meira vez nesse nosso cantata no Senado da 
República, onde ganhei a amizade de V. Ex', 
que para mim é um prêmio, é a primeira vez, 
repito, que vou discordar de V. Ex' Penso que, 
em primeiro lugar, a unificação de Institutos 
caracterizou uma economia de meios. Era in
crível que um servidor, um trabalhador da 
construção civil caísse diante de um posto 
de assistência que só cabia aos bancários ser 
recebidos, e[e, caído â porta, não pudesse ser 
atendido, porque ele não era do IAPB. era do 
IAPI e só no IAPI ele poderia ser recebido e 
na medida exatamente em que a contribuição, 
pela média de contribuições, se elevava numa 
categoria, em determinado Instituto, no outro 
cairia quase ao"- nível do rés-do-chão. 

De modo que, por um princípio de solidarie
dade, inclusive, uma sociedade solidarista em 
si, a unificação, no meu entender, foi um ato 
correto do Presidente ca:stello Branco. A mim 
coube uma tarefa dificílima, que foi unificar, 
foi exatamente juntar esses Institutos lQdos 
e produzir aquilo que o Senador AfOiisO -s-ã"n
cho chamou, e_eu, data venia, discordaria, de 
um monstrengO: Ficou realmente _uma peça 
muito pesada na administração, que era o 
INPS ou o "inpis", como outros chamavam, 
eu só não concordava com a pronúncia baiana 
que era "inepes", porqUe "ínepes" parecia 
inepto. Então, até o JNPS eu ia muito bem. 

Acontece exatamente que nessa ocasião, 
por exemplo, de fazer a unificação dos institu
tos, descobrimos essas mazelas terríveis. Co
mo é que o Instituto não tinha balanço, Se 

Presidente, há 5, 6, 7 anos? Aliás, eu vi com 
Imensa tristeza algo muito p-arecido quando 
eu fui - bem antes de 1964 - convidado 
para ser adjunto do_~11perintendente da Petro
brás na Amazônia e o Coronel Janary Nunes, 
que era o Presidente da Petrobrás, designou
me para ir à Bahia para aprender o que eu 
deveria fazer na Amazônia. E qu_ando cheguei 
à Bahia perguntei para o meu correspondente, 
que era superintendente-adjunto, sobre os ba
lanços; -_ele disse que nos últimos três anos 
nâQ-tinham feito, e eu me admirei muito: como 
e Que uma empresa cOinO aquela fica três 
anos sem faz-er balanço? Depois, perguntei 
qual era o preço de custo de um barril de 
petróleo produzido no recôncavo baiano. A 
resposta também foi esta - "Não interessa 
saber, qualquer qUe seja o preço, ele ê barato, 
porque isso aqui é uma escola". E eu levei 
um choque vindo de uma Escola de Estado
Maior, de -uiTI Comalido de EStado-Maior que 
eu cursava. especialmente na Cadeira de Lo
gística, ao receber informações .dessa natu
reza. Aí, é o outro lado, negativo, de determi
nadas estatais. Eu, que sempre defendi as es
tatais, que fui tido como esquerdista no mo
mento em que defendi o projeto de lei que 
se_transformou na Lei n" 2.004, mas também 
tinha qt..e ver que dentro da própria empresa 
.deveríamos fazer algo no sentido de corrigi-la, 
e com o Coronel Nêlio Lobato, que era o supe
rintendente, e eu o seu adjunto, fizemos na 
Amazô11ia, eu creio, uma administração que 
pOde ficar acima de qUalquer tiPo_ de Critica 
dessa natureza. 

Mas voltando ao Ministério, por exemplq, 
nós tínhamos, na unificação, como falei, eco
nomla _de_ meios e evitamos as despesas por 
recobrimento, despesas que eram feitas, cada 
Instituto. por set.r turno, numa determinada 
ilrea,._que poderia ser coberta pOr uma única 
ação administrativa. t evidente que lá nós 
achamo.:;, como falei ainda há'pouco, a opor
ttmidade de saudar, na dliclsão do Presidente 
Caste!lo Branco, o Pebe. Ache( aquilo uma 
extraordinária medida, bolsa de estudos espe
cial para o trabalhador sindicalizado.A preocu
pação foi ter o Ministério dinamizado, rapida
niente. Pass_amos a dar uma carteira profis
sional em menos de 24 horas. Eliminaram-se 
aS -fifãS~C: o que foi surpreendente. Por quê? 
JYOr UITia Vel11a questão de oferta e demanda. 
Foi só aumentar o ilUmero -de luncionários 
que deveriam atender os que· iam tirar a car
teira, porque eles é que eram os demandantes 
e C:drri iSsO nós conseguimos reduzir as filas, 
inclusive na cidade de São Paulo, que era um 
do_s--9randes desafios havidos. 

Pias houve um fato, também, para o qual 
devo chamar a atenção de V. Ex"": quando 
se fala tanto nesse obscurantismo do período, 
parece que estamos na Idade Medieval com· 
parada com o Renascimento. Então, o Renas
cimento seria essa fracassada, melancólica 
República Nova. Déve ter vergonha até de cha
mar-se assim, porque República Nova poderia 
ser aquela que sucedeu a República Velha do 
passado. aquela que sucedeu, por exemplo, 
ao Presidente que foi banido do Brasil, que 
foi o Presidente Washinqton Luí~. 

Era· a popülãção rurãi inteiramente desas
sistida. Para vir um pobre homem do campo, 
um rurícola a uma cidade para ser atendido, 
tinha que ser como indigente nas Santas Ca· 
sas de Misericórdia. E foi atravês, tambéffi, 
de lei do Preside_nte Castel!o Branco_ que se· 
fez o Fundo RuraL Criou-se o Fundo Rural, 
e com uma idêia altamente solidária, porque 
a contribuição era feita de um modo e a retri
buição dessa contribuição na razão inversa 
da renda do Estado. De maneira que o EstaOo 
de São Paulo, por exemplo, contribuía muito 
e recebia pouco; o Esta.do do Piauí contribuía 
pouco e recebia multo, para poder fazer a soli
dariedade nacionaL 

Criou-se a possibilidade de aposentadoria 
para os homens de 65 anos de idade- quan
do eu tinha 40 anos chamava de velhinhos 
os de 65, hoje, em homenagem a mim e ao 
Senador Ponipeu de Sousa, não digo mais 
isso. De qualquer maneira, essas pessoas 
eram jogadas nO campo, ficavam caídas lá, 
e isso me lembrava aquela frase de Bernanos 
em "Diário de um Pároco de Aldeia", _quando 
ele diz que "antes, no período do escrava
gismo, o patrão investia um capital no escra
vo". Então era um capital que ele tinha inves· 
tido e tinha preocupação com ele, com a sua 
saúde. Mesmo quando o punia, através de cer
ta violêncía física, tratavª rapidamente de recu
perá-lo, porque era uni investimento. Ao passo 
que, quando começou a industrialização, essa 
gente velei, com ó êxodo rural, para as portas 
das fábricas. Ele citava até o caso de uma 
fábrica de produção de garrafas, o trabalhador 
soprando o tempo todO aquilo para sair do 
modelo do estado pastoso para o estado sóli· 
do, expelia o pulmão e cata ali e ni~guém 
mais se preocupava. Jogavam-no para fora 
da porta da fábrica e ele que fosse lnorrer 
onde pudesse. 
- Então, dizia Bernanos, comparado com o 

sistema eScravagista, era até pior. Logo, e_ssa_ 
preocupação nós teríamos, tambêm, com o 
nosso horriem do cãmpo, e foi criado o Fundo 
Rural, e veio a aposentadoria para as pessoas 
que nós chamamos velhinhos, de 65 anos 
de idade e_ mais. Com o que, evidentemente, 
não contávamos, era com o velho vezo da 
corrupção, o princípio, sempre, da lei de Ger
son, de levar vantagem em tudo. Então,_ as 
pessoaS começaram a fazer declarações falsas 
de idade, retardadas, com _duas testemunhas. 
As duas testemunhas chegavam Já, diziam que 
aquela pessoa tinha 65 anos de idade. A pes
soa que vinha do campo, -de um modo geral, 
já estava com as rugas no rosto muito grande .. 
o desgaste físico era impressionante, e essas 
pessoas eram tidas como tendo 65 anos çle 
idade. A tal ponto, Sr. Presidente, que, quando 
eu voltei ao Ministério da Previdência, 17 anos 
depois. estávamos pagando 1 milhão e 700 
mil aposentadorias no campo, portanto, qu~ 
deveriam ser destinadas, supostamente,a pes
soas com 65 anos de idade _e mais. Eti Pedi 
a_() lBGE que me fizesse uma avaliação, atê 
perfunctória, mas que fizeSse uma avaliação 
de quantos homens- e-mulheres haveria no 
campo com 65 -anos de idade, e a resposta 
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fo~ no máximo, 1 milhão e 400 mil; nó;> pagá
vamos 3_0_0 mil aposentadorias a mais. Elimi
ne-se daí qualquer erro metodológico nesse 
trabalho, como, por exemplo, pegar os bóias· 
frias e considerar Como citadinos, porque eles 
dormem nas cidades, mas havia cerca de 300 
mil aposentadorias falsificadas e a Previdência, 
esse monstrengo a que se referiu o Senador 
Afonso Sancho, sen4o violentada "ª sua te
souraria, no seu catxa do lAPAS, para fazer 
esse tipo de pagamento. 

Ora, insisto muito, eu tenho sido até qnsa
tivo, repetitivo, de ümª frase que eu ouvi de 
um "grande escritor" brasileiro, na campanha 
de Juarez Tâvora. que, talvez, nessa ocasião, 
o Senador Pompeu de Sousa também nela 
estivesse_ engajado. Aquele "grande escritor", 
Presidente Pompeu, que escrevia com uma 
metralhadora, que era T enório Cavakanti, di
zia: "Não se pode culpar a vassoura pela exis
tência do lixo". Eu não posso culpar um traba
lho que foi feito no FundO Rural, porque apare-. 
ceu o lixo depois. Já agora, faço mea culpa, 
com a própria utílização pelo meu Partido e, 
agora, pelo Partido majoritário, do Fuodo R,u
ral para fins politicas. 

O Sr. Afonso Sancho - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho; V. Ex", fião ·acha que, se 
os institutos fossem para cada c_ategoria_. have
ria menos escândalos, como hâ hoje, no casQ 
das contas dos h_ospitais? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Tal
vez, porque a fiscalizaçãO seria diluída_ e, con
seqüentemente, multiplicada pelo número de 
institutos. Quanto a isso, é possível que a sua 
colocação seja irrespondivel. Mas eu também 
pergunto: e quanto institutos mal administra
dos, esses escândalos seriam maiores do que 
são hoje na média? · 

O Sr. Afonso Sancho~ Seriam mais fá
ceis de serem detectados. 

OSR.JARBAS PASSARINHO -Podia· 
se fazer esse trabalho perfeitamente. O que 
se passa, Senador AfonsO ·sancho;-é -ãigo que 
nós devemos ter a coragem de reconhecer 
ainda, com certo dnismo grego. _ 

Sr. Presidente, Srs, Senado"res, cluafldo -eu 
assumi o Ministério, puni imediatamente, no 
Rio de Janeiro, um diretor de hospitãl, porque 
chegava a ter na fatura um absurdo de um 
gasto de esparadrapo com um sô doente, que 
quando nôs fomos verificar qual o compri
mento do esparadrapo utilizado, dava para ir 
do Ministério do Trabalhõ;-na sede que nôs 
tínhamos, no Morro do Castelo, até à Praça 
Saens Pena. Etilão, __ y_ejam a qUantidade de 
esparadrapo! Muito bem, eu vou revelar C.Qm 
a matar franqueza o que se passou. Ele, o 
diretor do hospital, me pedlu uma audiênCia, 
e tu lhe conc_e_d_i. Qwando ele veio falar eu__. 
p·ouco experimentado em vida pública, ainda 
com extrema dificuldade de aceitar, de dialo
gar com quem eu soubesse que era um sone
gador, com quem eu soubesse que era um 
fraudador, eu o recebi de maneira que não 
fot nada cordial, mas com a polidez mínima 
que um fv\inistro deEstaâo deve ter c-om uma 
parte. E ele me disse:- "Muito bem, o Senhor 

está inteiramente coberto de r~ões sobre o 
eScând_alo" -o jornal tinha publicado, "Espa
radrapo que vai do Castelo à Praça Saens Pe
fl.a"'. E ele disse:-:...... ''Muito bem, é verdade. 
Foi um ineXperiente médicO meu que colocou 
isso, e outro _inexperiente aceitou e o Senhor 
plotou isso em ocasião opOrtuna. Agora, o 
seu_ Minist.é.rio_éJã.o _d_esº-nesto quanto eu fui". 

-Ou_y:i aqu!lo na bochec:ha, direto. Eu lhe disse: 
- "Cómo- assiin"? Ele me aisse: - "Porque 
o que o s-enhor paga como diária não paga 
o c_yst_o a e. hotel _dÇ). mel.l hospita~. não paga 
a roupa de cama, alimentação que eu dou 
e os tratos corre_spondentes ao serviço de ho
tel. E:oião. l)ÔS som.o.s obrigados - o Senhor 
pensa que sou eu só? Não -nós somos obri
gados todos a fazer .;~í suposições de trata
mento, pará que o hospital possa sobreviver'". 

E eu fuj, d~pois, reutiir- ·meus assessores, 
do Secretário-Geral em diante, para discutir 
essa matéria. E -ela continua assim. Ela conti
nua, infelizmente, assim. 

O Sr. Francisco kollemberg - Permite 
V. Ex· u111 ª_2arte, nobre Senador Jarbas Passa-
rinho? - -

O SR. JARBAS PASSARINHO-Ouço, 
com muito prazer, o Sr. Senador Francisco 
Rollemberg. 

- O Sr. Francisco Rollemberg - Era meu 
propósitO,-tãO-Sor'nente, acrescentar um fato, 
quando V. EX' se -referia ao número de aposen
tados no meio rtlr'al. Realmente, houve muita 
fal5ifiçaÇã6 -em certidões de nascimento. No 

· entanto, a indústria maioi", Senador, foi da con· 
cessão de atestados para pessoas que jamais 
foram ao campo- não que viveram ou traba
lharam corilo (uncionádos de determinados 
engenhos, fazendas e empresas do campo. 
E foram esses atestados que permitiram que 
pessoas·aa dãade fossem incluídas como tra
balhadores rurais. Houve também outro fato: 
o F unrural concedia aposentadoria para o rurí
cola, ·ou ao hom-em ou à mUlher, se casados, 
soffiente ao marido; se não casados, ao ma
rido e à mulher. Então, isso, de certa forma, 
até. estimulOu o não casamento no meio rural,__ 
porque aqueles que coabitavam -recebiam 
duas aposentadorias. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Nisso 
V. Ex" há de me permitir um contra aparte. 
O meio rural antedpou:se· ao ·meio urbano, 
porque hoje a InstituiçãO dô casamento parece 
que está altamente posta em dúvida. As pes
soas preferem ter períodos de adaptação pré
casamento, e se não der certo, realmente, vão 
mudando de parceiro. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Em ter
mos de previdência isso também é válido. Vou 
dar uro exemplo concreto. Um casal de médi
cos, ambos contribuem para a Previdência So
cial. Corõ o falecimento do cabeça rlo casal, 
o homem -embora com a nova Constituição 
não" exista mais isso -, a senhora. a esposa 
recebe a sua pensão. QuandO do falecimento 
da mulher, o marido não recebe. Então, são 
cõisas que têm que ser corrigidas, para, inclu
sive, não estimular o não ca_samento. Nobre 

Senador Jarbas Passarinho •. quando da fusão 
-dOs Institutos de Previdência, também fui con-
-tra, no início; porque também achaVa que se 
devia tratar_ desigualmente aos desiguais. COm 
o passar do tempo, verifiquei que foi um dos 
atas mais acergados do Governo brasileiro_. 
Tínhamos o lAPI, o IAPETC, -o !APB, o IAPM. 
No meu Estado, havia uma coisa muito inte
ressante. O IAPJ, era o Instituto- de Assistência 
e Pensões aos lndustriáríos, um InstitUto que 
dava assistência razoável, mas era comandado 
politicamente:, ~aquela época, pelo PTB. Eu 
era médico do IAPI e pedi demissão, simples
mente porque o presidente de um sindicato 
compareceu ao_meu gabinete exigír'ldO_"tir'n 
atestado falso para licenciar um seu compa
nheiro de sindicato. Eu não aceitei. O Sr. Dele
gado do !API me convocou ao seu Gabiti.ete, 
reclamou em altas vozes que eu não estava 
sendo coerente, que eu tinha que atender, e 
eu respondi com um pedido de demissão. 
Existia o IAPETEC, que era um Instituto falido, 
e dava assistência aos empregados das em
presas transportadoras de carga. O IAPETC_ 
_era um Instituto falido. Os hospitais de S_ergipe 
não recebiam os doentes do IAPETC, porque 
o IAPETC não pagava. Havia o IAPB, que era 
lnstitlrto de luxo, os quartos, os apartamentos 
de luxo eram reservados para aqueles que ti· 
nham ofAPB. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Hoje, 
dir-se-iam marajás. 

O Sr. Francisco Roliemberg - Exato. 
O IAPM, esse não, porque na éPoca dO GoVer
rio Joào Gouiart tinha mais tesolireíios .do que 
ôUtra cOisa. Enffio, tUdo mundo era _riorrieado 
tesoureiro_ çlQ lA_P_M. Aracaju foi a meca dos_ 
tesoureiros. Todo mundo era tesoureirO -do 
!APM, porque era um excelente ernpre9:o. Pa
gava muito bem, todo o mundo queria essa 
nomeação. _E havi_a, também, algumas -~bisas 
interessantes. Havia entidadeS, digamos,_'pa· 
rãestatais que çuidavar:n, também, a Seu_ .mP:-_ 
do, de prestar assistêQcia a determinadas d~s
ses que não estavam indúldas entre e5SeS1nS

-titutos -IAPI~ lapetc_ etc_. E assisti a uma. cena 
muito interessante. Uma dessas organizàções 
deniorou para receber a sua vefba para cOm
plementar o seu orçamento. E n-o final do ano 
sobraram 34 mil cruzeiros, naquele temp9. 
E o Sr. Diretor ficou" numa Situação difícil. Co
mo é que faço? Não apliquei, não posso devol
ver. Convocou os funcionários, solicitou a to
dos que, de acordo com Su<i.S 9radl.iações, 
lhe dessem recibos, e se fe~ um .rateip dos 
34 mil cruzeiros, na época, que haviarh sobra
do, porque ele não tinha como explicar a devo
lução. Isso era uma coisa realmente muito 
interes_sante, porqu~ era a desorganização to
tal. Q tAPM não tinha balancete, o lapetc não 
tinha_ dinheiro, o !API funcionava ra~oavelmen
te, maS era um -SindiCãtO dentro de Outro sindi
cato, e comandava até os atestados _mé:dicos. 
Eu acho q~e não nivelamos por baixo, fizemos 
uma politica igualitária, demos a todos o mes
mo tratamento. Isso foi muito importante. Se 
existem filas, se os tratamentos não são bons, 
eu acredito que ainda é a transição; é o pro
cesso de_ absorção que é demorado, mas va-
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mos chegar lá, vamos socializar, digamos as
sim, a Previdência Social e a assistência mé
dica no Brasil de maneira adequada às nossas 
necessidades. Felídto V. Ex" por esse depoi
mento. Eu, que sou um dos seus leitores e 
ledores inveterados, até sugeriria que V. EX 
escrevesse mais e colocasse essas coisas no 
papel. São depoimentos importantes para que 
conheçamos melhor a História não escrita do 
nosso País. a História que o brasileiro nãci co
nhece. São depoimentos como esses que es
clarecem e tomam transparente a História do 
Brasil 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Mu;to 
obrigado, nobre SenadOr Francisco Rollem
berg. V. Ex" deu um testemunho a mais e 
reforçou, com o brilho da sua palavra, os argu
mentos que eu tentatava colocar em contrapo
sição à condenação que o Senador Afonso 
Sancho faz a essa unificação. 

Infelizmente, a fraude cres_ceu de um modo 
ta1 que é muito pior- do que essa do campo. 
É ·a fraude na cidade com relação a acidentes 
do traba1ho. 

Sr. Presidente e Srs~ Senadores, a última 
vez que passei pela Previdência - foi um terrí
vel ano de recessão econômlca, já no fim de 
1983 e todo 1984 -no Rio de Janeiro, havia 
urna quadrilha - infelizmente não posso dar 
nomes, porque ainda correria o risco de ter 
que ser processado - havia uma quadrilha 
chefiada por um Juiz de Direito. Era uma qua
drilha organizada de maneira que, por exem
plo, se uma pessoa sofria um acidente, imedia
tamente o Instituto tratava e, após 1 O, 15, 30 
dias, os dias que fossem, ia para casa. Depois, 
quando o sujeito era considerado apto, voltava 
a trabalhar, aparecia um advogado, ia com 
ele e dizia -Olha, voCê fOíleSado, você ainda 
deveria estar mais 40 ou 60 dias erTl trata
mento. E entrava com o recurso. Esse recurso 
vinha ao Instituto, começava a lide, entravam 
os advogados do Instituto· e da parte, e, com 
o tempo passando, no processo inflacionário, 
a despesa da causa ia ficando cada vez malar. 
No fm, era um perito que tinha que decidir 
entre o que dizia a Previdência e o que dizia 
a parte, pelo seu advogado. O perito era no
meado pelo juiz, já era parte da quadrilha. De 
um modo geral, o perito dava ganho de causa 
à reclamação, e a Previdência tinha que pagar 
os dias, acrescido da correção monetária, mul
tas. honorários do advogad9, e assim por dian
te. Otegou a tal ponto a coisa, Sr. Presidente, 
que me dirigi ao Sr. Leonel Brito/a, então Go
vernador do Rio de Janeiro, e lhe pedi awa1io. 
Ele indagou; -Como? Respondi-lhe: -Ti
rando esse juiz daí, promovendo-o a desem
bargador. É a única safda. Era a ''Lei de Parkin
son" funcionando. Como era incompetente 
ou desonesto, então, aumentava-se a sua gra
j!uação hierárquica, para que ele saísse d~que
la área. Crejo que o Governador ficou tentado 
a fazê-lo. Convidado o juiz, ele disse que não, 
que não aceitava a promoção, não a queria, 
preferia permanecer no lugar em que estava. 

A Previdência SociaJ chegou a tal ponto que, 
quando a primeira questão era levantada, 
mandava~se pagar imediatamente, porque era 

m~nos oneroso do que pagar toda aquela con
ta posteriormente. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permi
te-me- V. Ex• outro aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço 
com prazer. 

O Sr." Francisco Rollemberg - Essas 
quadrilhas continuam atuando. Há menos de 
um_mês, no meu Estado: o Delegado do INPS 
começou a desconfiar que estavam surgindo 
pessoas· que iam receber auxílios por ociden
tes de trabalho. Esses aUXJlioS não correspon
diam no seu valor à categoria profissional. 
Eram .:1judantes-de-pedreiro, auxiliares-de
construção que iam receber uma grande inde
nização. O Delegado decidiu investigar. Procu
rou levantar o número da carteira de trabalho, 
o nome do ddadão, firma ern que, segundo 
ele, dizia trabalhar, entrou em contato com 
a Polícia Federal e, de imefiiato~ foram detidos 
dlico cidad8:os que saíam da Bahia somente 
para isso. Esses cidadãos trabalhavam em fir
mas fictícias. A denúncia foi feita, a situação 
-eStâ seftâo investigada pela Polícia Federal. 
Pessoalmente, conversei com o Sr. Ministro 
-SubstitUto Delile Guerra de Macedo, levan
do, inclusive, os jornais, os nomes das pes
soas, a descrição minuciosa do fato. Isto está 
sendo apurado. Confesso que é até temerário 
para os funcionários da Previdência Social de
nunciar coisas desse tipo e procurar investi· 
gá-las. Ontem, lemos sobre o assassinato de 
uma procuradora da Prévidência Social. De 
quando em vez_, assassina-se alguém. T rata-s_e 
de uma quadrilha muito bem organizada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Na 
minha gestão, tivemos um dos nossos auxilla
res da área de (l'I_PS, não do InampS; nem 

' do lapas, que estava averiguando fraude em 
concessão _de aposentadoria, inclusive por 
tempo de serviço - que' são as aposenta~ 
dorias- ainda um pouco melhores - que, 
quando chegou no ponto crucial, foi_ assas· 
sinado_. 

Tive que fazer, como fiz com êxito, a investi
gação no lnamps, nos hospitais de São Paulo, 
inclusive, depois nos d9 Rio de Janeiro, porque 
me servi da Polícia Federal. E essa é que foi 
a minha tristeza, porque passei apenas 1 ano 
e 4 meses na Previdência, nesse perfodo. Em 
relação, por exemplo, à aposentadoria por in
validez, requeremos a volta dos inválidos para 
exame. Basta dizer a V. Ex', nobre Senador 
Francisco Rollemberg, que 35% sequer Com
pareçeram; abriram mão imediatamente da 
apõsentadoria. Mas não poderíamos continuar 
fazendo as investigações, porque a lei proibia 
que houvesse exame de saúde para aqueles 
que Já tinham acima de 50 anos de idade. 
A tal ponto que um crescimento normal, vege
tativo de uma aposentadoria dessa natureza, 
que deve ser de 4% a 5%, no máximo, chegou 
a 14% e a 20%_ num ano. Então, a luta é 
permanente contra a fraude. É terrível a fraude 
dentro dessa área. 

O Sr. Francisco RoUemberg - Nobre 
Senador Jarbas Passarinho. a fraude na Previ-

dênda tem sido assunto que me .Qreocupa 
muito. Tenho encontrado a todo instante. É 
o tempo de serviço. Chofer, por exemplo, es
ses conseguem com uma facilidade incrível. 
Então, todo mundo tem um táxi, se aposenta 
m-uíto Cedo; tem um caminhão, se aposenta 
muito cedo. Na área médica ocorrem coisas 
interessantes. Só a U1ulo até de descontrair 
o ambiente, vou contar este fato: eu, recém
formado, fui analisar uma conta, e o paciente 
se tinha submetido à colestectomia pela se
gunda sez.. Com-0-nlrlguém tém duas vesículas 
-eu ainda puro-, decidi fazer uma pesquisa 
na literatura médica, porque o cirurgião era 
um cidadão muito conceituado. Encontrei, 
numa revista francesa, referência a uma neo
Vesícula. O paciente -teria Sido operado, não 
tinha sido bem operado, deixou um coto de 
cisto maior e aqu_ilo s_e desenvolveu e fez uma 
nova vesícula. Eu fiquei entusiasmado defron
te a um novo caso neoveskula. E esse meu 
desencanto veio Jogo em seguida, porque me 
apareceu uma paciente para anãlise de conta 
que teria sido submetida à histerectomia pela 
segunda vez! Ora, o ressurgimento de um se
gundo útero, essa não me convenceu mais, 
e eu vi que estava defronte a uma malandra
gem, a uma confusão terrível. Então, a Previ
dência é vítima por todos os lados._ Tem os 
que tentar tamponar esses furos todos. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Nobre 
Sênador, V. Ex~, que é um médico_ notável, 
naturalmente hâ de ver a surpresa para o leigo 
como eu quando li determinado caso de um 
sOldado inglês que foi para a guerra, Segunda 
Guerra Mundial, e 14 meses depois que ele 
estava na guerra a esposa dele teve um filho 
e jurava que era dele. 

Então, houve um dependência, uma discus
são científica enorme, se poderia ou não ser 
uma concepção tão retardada que levasse 14 
meses no útero. 

Parece_ até que ela ganhou -a causa. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Nobre 
Senador, ouvi uma referência muito interes
sante dE:: pãcientes em campo de concentra
ção, de pessoas que teriam engravidado. E 
chegou-se até a admitir Que o instinto natural 
de preservação da espécie pudesse permitir 
a partenogênese, quer dizer, autofecundação 
em mulheres, como erti determinados ani
mais também ocorre, pudessem, ~em serem 
fecundadas, para a conservação da espécie; 
um último esforço da natureza, que esse óvulo 
se dividisse, multiplicasse, crescesse e desse 
um zangão, como há na abelha, não precisa 
da fecundação masculina. Isso foi uma tese 
do pós-guerra e também não foi confmnada. 
Mas na Previdência _era capaz de ser confir
mada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pena 
que não tenha sido confirmado, porque defen
deria_ a fidelidade, pelo menos ainda que ela 
estivesse com um número de meses tão maior 
do que o normal. 

Sr. Presidente, já abusei da paciência de 
V. Ex~ e de meus ilustres Colegas -que me 
deram a honra de me ouvir, e vou _encerrar 



· 5602 Sábado 07 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

diZendo que prosseguirei nes:sa análíse. Vou 
levar, na devida consideração, por todaS as 
razões possíveis, inclusive pelo grande apreço 
que lhe tenho, a sugestão apresentada pelo 
nobre Senador Francisco Rollemberg, quando 
me pedíu que desse depoimentos dessa natu
reza e até os escrevesse. 

Realmente penso fazê-lo. No momento eu 
comecei a fazer as minhas memórias, e pre
tendo que elas tenh~m çlç_[s tori1os: um toino 
seria "Na planíce", que é minha atividade 
quando vou para o Estado do ?_ará e até o 
momento que de lá venho para câ, para o 
Senado. Outro, seria "No Planalto". Quando 
cheguei a Ministro de Estado três vezes, tive 
a honra de presidir esta Casa, e aqui em deba
tes que são até hoje lembrados, sustentar um 
Governo contra uma oposição brilhante, que 
na safra de 74, como çostumo chamar,trouxe 
figuras como Paulo 6~~rd, Franco Mon· 
toro, Marcos Freire, Roberto Saturnino, e tan
tos outros que quando nós ta~emos citações 
nominais, de um modo geral, fazemos injus
tiças de omitir nomes importantes. 

Eu falarei sobre o que foi a minha decepção 
profunda Quando Ministi:o da Educ_a~ão rece
bi os Colégios Agrícolas, que passavam para 
o MEC. Vinham do Ministério da Agricultura. 
Eram os últimos que vinham para a área da 
educação, porque os Colégios Agrícolas eram 
ligados ao Ministério da Agricultura, os colé
gios comerciais er:~m ligados a outro ,..\inis
tério, e assim se fazia uma diversificaç-ão de 
ações. Todo mundo fazia educação no Brasil, 
porque há Colégios Militares; e Es_cola Prepa
ratória que fazem, na áre@: do Exército; há pós
graduação no Exército; há _o Instituto Rio Bran
co, fazendo a diplomacia; havia Escola de En
fermagem especial do Minist_éôo_~ __ S_a(ide, 
e todo mundo a fcger educação, e nós a perder 
continuamente a bata}ba_Q_a educação. 

A minha profunda tristeza quando vi o Mo
bral ser reduzido à insignificância dé eficácia 
por idéias mirabolantes, que depois pessoas 
encarregadas do Mobral tiveram e se deixaram 
apaixonar por elas, ao invés de pensar na 
regressão. E esse era o grande problema que 
nós tínhamos, porque alfabetizamos milhões 
de pessoas mas que poderiam ter regredido 
exatamente num período de 1 O anos, entre 
o recenseamento de 1970 e o de 1980. 

Fã.larei sobre o que era o arrocho salarial, 
por exemplo, comparado com o que depois 
eu vi no Decreto-Lei no 2.045, que as duas 
Casas do COngresso votaram. Arrocho? Nós 
que pagávamos exatamente o valor da infla
ção total e ainda dávamos produtividade? En
tão, isso foi uma frase tão terrível que, quando 
inventada pelo grupo que nos cambatia, quan
do falavam em arrocho, nós todos já nos sen
tíamos espremidos e opressores ao mesmo 
tempo. A palavra tinha uma densidade psico
lógica impressionante: o arrocho salarial! En
tão, eu tive que inventa_r um tal de afrouxo, 
para poder resolver o problema. E um profes
sor de Português de Minas Gerais me escre· 
veu, dizendo: "O Senhor, que tein romance 
pubUcado e livro, como é que inventa uma 

coisa dessa? A palavra não existe, isso não 
é vernáculo, o aue existe é afrouxamento". 
Ê eU respondi: "Mas não rima com arrocho, 
afrouxo é que ríma c_om arrocho, e vai ser 
a solução". 

t. evidente, Sr. Preside)'lte, que, no ângulo 
político, nós tivemos dificuldades muito gran
des. Nesta Casa eu tive a coragem, como Lí
der, de falar que defendia um regime autori
tário. Nunca admiti que fosse um regime totali
tário, mas um regime autoritário era. Os Presi
-dente com Al-5 na mão tinham poderes de 
César Romano ou maiS. -

Mas_ atê sobr_e:_is-to eu gostaria de ter a opor
tunidade de travar debates_ çorom.I~I.J?. Colegas 
aqui, que vieram dessa fase__ da resistência a 
isso _que eu representava, porque acho que 
foi uma conseqüência inelutável_do próprio 
processo do d.e~d.o_br:amento histórico brasi
leiro. E não o defenderia, evidentemente, com 
a melhor solução, de modo algum mas falaria 
sobre o império das circunstância-s .. 

Reconheço deSde logo qUe, enquanto no 
campo ecoriômico tivemos uma década ex
traordiná_ria, que foi a_C.Ue veio até 74, tivemos 
a década seguinte muito ruim, com canse· 
qüências profundamente afetadoras da eco
nomia brasileira, e que em grande parte tam
bém, fazemos omissão àquilo que Eugene 
Goudin dizia, que nós pagamos sistematica
mente_um res~ate aos árabes e à OPEP 

Só pata se -ter uma idéia, em 1973, por 
exemplo, quando alcançamos o melhor resul
tado da economia brasileira, desde que há 
estatística no Ministério da Fazenda,. tínhamos 
12 bilhões de dólares de dívida eXterna e 6 
bühões de dólares de reserva. Logo, a divida 
externa líquida era apenas de 6 bilhões, e ex
portávamos mais de 6 bilhões de dólares em 
um ano; o que mostrava que, com nove déci
mos de urn an:o de exportação, o Brasil pagava 
sua dívida ext~ma 

Chegamos ao resultado atual terrível, do 
qual todos procuramos nos salvar. 
- Diz o nobre Senador Afonso Sancho que 
não se falava, nessa época, em transferência. 
Realmente, não se falava. Então, nessa oportu
nidade eu acho que foi o grande momento 
histórico que perdemos. 

Naquele ano deveria ter sido feita a reaber: 
tur-~-~emocrática, quer dizer, ao final do Gover
no Médici. 

Estou falando isto porque tive a oportuni
dade de dizer a um outro Ministro, o General 
Costa Cavalcantí, quãndo me proC)Jrou. 

. Ne5sa OcãsiaO, exPus-lhe ·o meu ponto de 
vista e, talvez por isso, tenha ficado na face 
oculta da Lua durante todo o Governo do Pre
sidente Ernesto Geisel, porque fui entendido 
como alguém que não desejasse a sua pre
sença no Governo~ o que não era· verdade, 
apenas ·queria uma solução institucional para- -
o País. 

SObre isso, Sr. Presidente, terei, naturalmen
te, ocasião de ferir os tímpanos de V. Ex" que 
nos preside e dos ilustres colegas que me 
deram a honra de me ouvir. Muito obr_igado. 
(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM I'WS OS SRS. SENADO
RES: 

--Áureo Mel!Õ - Olavo PireS:._ joo-o Cas
telo .......,.. Lavoisier Maia - Lourivãl Baptista -
Iram Saraiva - Wilson Martins. 

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador Jarbas Passari_nh'o, este 
eventual ocupante da Presidência dos traba
lhos, talvez dissesse melhor este habitual ocu~ 
pante da Presidência dos trabalhos, felicita-se 
por estar presidindo a sessão de hoje. Aliás, 
.as sessões das sextas-feiras transformaram
se, realmente, em repositório importante para 
os nossos Anais, pelas peças aqui produzidas, 
e V. EX' constitui um dos autor<;!S dessas peças 
principais. 

Eu me felicito, pessoalmente e como Presi
dente, por estar V. Ex" enveredando por um 
caminho de depoimento histórico, que me pa
rece muito valioso nos Anais desta C.;!!~ .. Só 
laffiento não pOder estar no planárío para 
aparteá-lo, porque também teria muito que 
dizer em matéri.;:~ de depoimento sobre a épo
ca em que vivemos ê cónvivêrhoS. - - -

OSR. JARBAS PASSARINHO- E que 
nos fez arriigos. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Exatamente. Em campos opostos, porém 
sempre amigos. 
-- Na verdade dizia e_u, enriQuecem os-nossos 
Anais esses depoimentos, em que muitos per
sonagens, tal como V. Ex", se sl~uam entre 
aqueles que mestre Luís Vaz de Çamões çha
mava: "Aqueles que por obras valorosas se 
vão da lei da morte libertando". (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu·de Sousa) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se_ à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
Item 1: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n~ 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes_ e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos nO § 6<? do 
art. 14, para desincompatibiliz"ação do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER; sob n" 145, de I 989; 
--da Comissão Temporária, favorável 

ao proSse-gUimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas ~odr1gues e Mauricio Corrêa. 

A discussão dã matéria foi enCerfãda· na 
sessão do dia·23 de agosto último_, 

Em obediência ao disposto i-lo ãrt. 168 do 
Regimento Interno, não _será procedida a vota
ção de proposição nas sess_ões de segundas 
e sextas-feiras. _ 

Assim_ sendo, a inatéria peiTnanece na O r· 
dem do Dia, em_ fase de votação, até_ terça· 
fefra, quando esta p_oderá ser processada. 
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O SR. PRESJDENIE (Pompeu de Sousa} 
-Item2: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 23, de 1989 (n~ 
141/89, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo sobre transpor4 

tes marítimos entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em 
Buenos Aires, em 15 de agosto de 1985, 
tendo PARECER FAVORÁVEL, sob n• 
212:, de 1989, da tõiTITssão 

-de Relações EXteriores e Defesa Na
cional 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não será procedida, a vota
ção de proposição nas sessões de segundas 
e sextas-feiras. 

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia, em fase- de votaçao, até terça
feira, quando será realizada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item3: 

Votaçllo, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 25, de 1989 (n~ 
158189, na Câmara doS Deputados), que 
aprova o texto do acordo de coopeta-ção 
científica e tecnológica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Dinamarca, firmado 
em BraSJ1ia,_em 9 dejynho de 1986, terido 

PARECER FAVORAVEL, sobn• 216, de 
1989, da Cõmissão --

-de Relações Exteriores e Defesa Na
cional 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não será procedida a vota
ção de proposição nas sessões de segundas 
e sextas-feiras. _ . _ 

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia, em fase de votação, até terça
feira, quando será submetida à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item4: 

Votação, em turno úntco, do Projeto 
de Resolução n9 53, de 1989, de autoria 
do Senador Fernando Henrlque Cardoso, 
que determina a correção dos valores em 
OTN e cruzado, para valores em BTN 
e cruzado novo, nas proposições _que au
torizem Estados e Munidpíos a contratar 
operações de crédito, tendo 

PARECER sob n•229, de 1989, da Co· 
missão 

-de Assuntos Económicos, favorável, 
nos termos de substitutivo que oferec.e. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, não será procedida a vota
ção de proposição nas sessões de segundas 
e sextas-ferras. 

Assim sendo a matéria permanece na Or
dem do Dia, em fase de votação, até terça
feira, quando esta poderá ser procedida. 

·--O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item5: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 66, de 1989 (apresentado 
pela COmissão de Assuntos Econômlcos 
como conclusão de seu Parecer no 230, 
de 1989), que autoriia o Governo da 
União a contratar operação de crédito ex
temo, no montante equivalente a até US$ 
76,000,000.00 (setenta e seis milhões de 
dólares americanos). com o Delta Bank. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
seSfSão Ordinária anterior. _ 

Em obediência ao dis"posto no art. 168 do 
Regimento Interno, não será Procedida a vota
ção de proposição nas sessões de segundas 
e sextas-feiras. 

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia, em fase_de votação, até terça
feira, quando esta poderá ser procedida. . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item6: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução n-:> 68, de 1989 (apresen
tado pela Comissão de Assuntos Econô
l)licos çomo conclusão de seu Parecer 
n9 232, de-1989}, Que aütorlza o Govemb 
brasileiro a conceder financiamento ao 
Banco de la Nación Argentina, no valor 
de até US$ 147,000,000.00 (cento e qua· 
renta e sete milhões de dólares america
nos), atravéS do convênio de pagamento 
reciproco. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em obeàiêoc_i_a ao disposto no art.. 168 do 
Regimento Interno, não será procedida a vota
ção de proposição nas sessões de segundas 
e sextas-feiras. . -

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia, em fase de votação, até terça-feira 
quando esta poderá ser procedida. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 7: 

VotaçãO, em turno único, do I:WJeto de 
to no 514, de 1989, do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, solicitando, nos ter
mos regimentais, tramitação conjunta pa
ra os Projetes de Lei do Senado noS 152, 
155 e 238, de 1989, de autoria dos Sena
dores Marco Maciel, Edison Lobão e Fer
nando Henrique Cardoso, respectiva
rrieiit:e; qUe dispõem sobre a participação 
dos trabalhadores nos lucros dos resulta
dOs das empresas. 

A matéria constoU da Ordem do Dia da 
sessão_ordinária anterior, tendo a votação sido 
adiada por falta de quorum. 

Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regill!ento Interno, não será proc~dida a vota
ção de proposição nas sessões de segundas 
e sextas-feiras. 

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia, em fase-de votação, até terça
feira, quando esta deverá ser procedida. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item8: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 90, de 
1986 (no 4.099/84, na Casa de _origem), 
que modifica a redação do art. 71 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1" de maio 
de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
no 58; de 1989, -da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 90, de 1986. (PaU
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 9: 

Projeto _de Lei da Câmara n~ 100, de 
1986 (n,; 2213179, na Casa de origem), 
que dispõe sóbre a revisão do cálculo 
do beneficio aos segurados da Previdên
da Soda! que se apOsentaram durante 
a vigência do art. 3o da Lei n" 5.890, de 
19~3. em ~ua redação_ original. 

-A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a_ do Regimento Interno, _e conforine o Parec.er 
h" 58, âe 1989, da Cómissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudic-ado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 19Q. de 1986. 
(Pausa.) ~ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados.- - · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 10: 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 101, de 
1986 (n' 344/83, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 195 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 19 de 
maio de 1943, transferindo ao emprega
dor o ónus de provar a inocorrência ou 
atenuação de periculosidade oU insaluR 
bridade. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
11, do Regimento lntemo, e conforme o Parecer 
n"' 58, de 1989, da Comissão de Constitulção, 
Justiça e Gdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n-:> 101, de 1986. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao ArQuivo, feita a devida comunlcação · 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada-a- matéria constante da O i-dem 
do Dia. 

Há orador inscrito. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Már

cio Lacerda. 
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -

MT. Pronuncia o seguinte d[scurso.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores, há dois anos, predsa
mente no dia 23 de setembro de 1987, o pátio 
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de um ferro-velho, em Goiânia, tornou-se o 
palco do segundo maior acidente de contami
nação radioativo no mundo, depois de Cher
nobyl. Uma cápsula de chumbo, contendo o 
elemento radioativo, de alta letalidade, o Cé
sio-137, fora roubada por catadores de sucata 
de ferro, de um aparelho terapêutico encon
trado nas ruínas de um centro radiológico de
sativado. A cápsula foi rompida a marretadas 
e o Césio-137 ficou exposto, por vários dias, 
como objeto de admiração de pessoas sim
ples e desinformadas do perigo que estavam 
correndo, até que começaram a surgir os pri
meiros sintomas de contaminação radioativa 
em alto grau. 

Srs. Senadores, ainda estão bem viva§lna 
nossa lembrança as imagens do horror que 
se abateu sobre a sociedade goiana. O mundo 
estarrecido com o fato de pessoas desinfor
madas terem se apoderado de um elemento 
rad.ioativo de alta letalidade. A comunidade 
científica mundial pôs sob suspeição a segu
rança .do nosso programa nuclear. Pergunta
va-se, Já fora, se tínhamos condições de operar 
usinas nucleares, se não fôramos capazes de 
tomar as medidas de segurança mais elemen
tares, com uma banal cápsula de Césio, larga
mente empregada em todo o mundo para 
fins terapêutico.s. 

Após a apuração dos fatos, ficou claro que 
a causa do acidente foi a conjunção de negli: 
-gênda e desinformação. Uma cadela de negli
gências, desde as mais altas autoridades fede
rais, responsáveis por medidas de controle e 
segurança dos elementos radioativos em uso 
no País, até os médicos goianos, sob- cuja 
guarda imediata estava a cápsula de Cé
sio-137, possibilitou o acesso, a posSe e a 
destruição, por pessoas desinformadas, de um 
elemento radioativo de alta.1étãliâifde. 

Srs. Senadores, a conjunção de negligência 
e desinformação -continua a expor ao risco 
de contaminação radioativa milhares de brasi
leiros. Existem, hoje, instalados no País, cerca 
de 100 mil pãra-raios radioativos, com uma 
capacidade conjunta de contaminação supe
rior i!1 da cápsula de Cési0:137, do desastre 
de Goiânia. 

O problema só não tem conseqüências 
mais graves porque a partícula alfa, emitida 
pelos pára-ralos radioativos, só avança 20 cen
tímetros no ar. NecessiW_ia um contacto pro-
1Q~9~9_?5_~~-~p_e!~Q_L! ~Jng~~!~Q_E':!~ p~v~ 
car queimaduras ou câncer. Mas, _como no 
caso de Goiânia, os riscos de contamiflação 
radioativo e de danos graves à saúde pública 
são reais. Acrescente-se ainda que a vida ativa 
da substância radioativa, o Amerício-24_1, atin
ge 4 mil anos, o que toma impraticável o seu 
controle, quando disseminado por usuários 
não qualificados e desinformados dos riscos 
de contaminação que um manuseio indevido 
pode acarretar. 

Srs. Senadores, esses riscos se multiplicam 
no caso de sucateamento do material, quando 
abandonado e posto ao alcance de pessoas 
inadvertidas dos perigos. Nesse caso, o ele
-mento pode se tomar wn foco permanente 
de contaminação. 

É bem verdade que o Amerício-241 não 
tem a letalidade do Césio-137, mas não deixa 
de provocar graves danos à saúde das pessoas 
que mantenham prolongado contacto com 
ele. --- -

Além do mais, Srs. Senadores, a experiêncla 
tem demonstrado que esses aparelhos, além 
de perigosos, são inócuos, pois a sua ação 
~limitada, protegendo não mais que 20 centí
metros ao seu redor. Recente publicação de 
artigos dos_Professores Mar_co Alfredo Di Lás
cio, da Universidade de Brasília, e Duma Mo
reira Leite, da Universidade de Sãó Paulo, mos
tram tanto os riscos como a inocuidade desses 
aparelhos largamente em uso no País. 

Segundo informações que me foram passa
das pelo Professor Di Lásdo, vários países 
proibiram expressamente o USO de pára-raios 
radioativos, entre eles, os Estados UnidoS da 
América, a Inglaterra, a Alemanha, A Dina
marca, a França e a Suíça. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, basta de tan
ta negligência e -de tanta desinformação! Não 
é mais possível que se continue expondo a 
saúde pública a tantos riscos. A exemplo da
queles países, é preciso que no Brasil seja . 
também proibido o uso de pára-raios radioa
tivos, substituindo-os por aparelhos mais se
guros e mais eficientes, como o do tipo Frank-
lin ou gai~~~ Fara_day. -

Para tanto, Srs. Senadores; está tramitando 
nesta Casa o Projeto de Lei do Senado n~ 
234, de 1989, apresentado recentemente por 

. mim, que dispõe sobre a fabricação e o uso 
de pára-raios radioativos. 

Julgo a matéria da maior relev_ânda, para 
que a poj)ulação hrasileira não continue a ser 
exposta, de forma irresponsável aos riscos de 
contaminação radioativa. 

Dessa forma, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, nada maís oportuno e realmente neces
sádo que se dê carater de urgência à trami
tação do Projeto de Lei do Seriado n~ 234, 
de 1989. 

Em matéria de segurança e de saúde públi
cas não há lugar para delongas ou tergiver
sações. Urge, pois, que sejam tomadas medi
das enérgicas que venham a coibir a negli
gência e a desinformação irresponsáveis, que 
tantos danos têm causado à saúde pública. 

Urge, Srs. Senadores, que o Projeto de Lei 
do Senado n9 234, de 1989, tramite com a 
rapidez que a gravidade da situação requer, 
para que a_população S€!ja protegida de maio~ 
res riscos à ·sua saúde. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOaiMENTO A OOE SE REFERE O 
SR. MÁRCIO I.ACERDA EM SEG D!S
aJRSO:. 

de pára-raios que utilizem substâncias ou ma· 
teriais radioativos como princípio de fundo· 
namento. 

Art. 29 o material radioativo remanescen
te nas indústrias, uttliza9o_ na fabricação de 
pára-raios radioativos, deverá ser recolhido 
imediatamente à Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear - CNEN. 

Art. 3o Ficam os atuais usuários de pára
raioS fadioativos obrigadoS a substituí-los, no 
prazo estabelecido na regulamentação desta 
lei, por equipamentos de eficíência cOmpro
vada, tais como-pára-raios dO tipo Franklim 
ou gaiola de Faraday, obedeCidas as especifi
cações contidas nas normas brasileiras. 

ParágrafO "úillco. A substituição de que_tra
ta o caput deste artigo deverá ser efetuada 
pelo responsável pela manutenção das instala
ções elétricas, devendo ficar sob sua guarda 
e proteção, acondicionada em invólucro_s pró
prios, a untdade radioativa retirada, até_a entre
ga ou ~colhimento à Comis-são Nacional de 
-~nergia Nuclear- CNJ;N. __ 

Arl 4~ O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dia:s. 
a contar da data de sua publicação~ 

Arl 5o Esta lei entra em vigor na_ data de 
sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A nossa proposta visa a proibir a fabricação, 
a comercialização e a instalação do chamado 
pára-raios radioativo. 

Pelo que se tem lido em reportagens e arti
gos publicados pelo Prof. Marco Alfredo Di 
Láscio, da Universidade de Brasília, e do Prof. 
Duílio Moreira Leite, da Universidade de São 
Paulo, concluímos que esses equipamentos 
são totalmente inócuos, pois não atingem ou 
não _atelidem ·àS especificações propaladas. 
não protegendo mais do que 20cm ao seu 
redor, podendo causar sérios danos. em face 
do uso do elemento radioatiVO amerfclo 241, 
emissor de raios alfa. 

Em entrevista mantida com o Prof. Di Lás
cio, fomos informados que vários países proi
biram expressamente o seu uso, a saber: as 
normas americanas NFPA-78 da National Fire 
Protion Association e a inglesa CP-326, da 
Britsh Standard lnstitution, como a norma suí
ça ASE 4022-1967 da Asdo que ele é preju
dicial ao meio ambiente, não tem ação sobre 
o fato. POr outro lado, as normas alemã 
DlN-57-185 e dinamarquesa DS-453 proibem 
taxativamente o uso do pára-raios radloativo 
e justificam, informando que elé é prejudicial 
ao meio ambiente e não tem ação sobre o 
raio. Por sua vez, a norma francesa C-17-100, 
submete o pára-raios radioativo ao controle 
da agência nuclear e não aceita qualquer au
mento de eficiêrlda em relação aos sistemas 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 234, DE 1989 

__ -oonvencionaís. 
Dispõe sobre a fabricação e o uso de 

-pára-raios radíoativos e dá outras provi
dências. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica proibida ·em todo o Pais, a 

fabricação, a comercialização e a in5;talaç.ão 

Cabe ressaltar que, além da substância ra
dioativa não produzir qualquer efeito benéfico 
em um pára-raios, seu manuseio acidental por 
pessoas não treinadas pode tornar-se alta
mente prejudicial à saúâe, em face ao e1emen
to radioativo amerício 241, emissor ~e-p~-
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cuJas alfa. Há o perigo, também, do material 
vir a ser sucateado, podendo causar danos 
se entrar em contato com a pele ou eventual
mente ingerido. 

O engenheiro e professor Duílio Moreira Lei
te, da USP, em seu artigo publicado em 1985~ 
cita vários acidentes graves em destilarías de 
álcool (dois em são Paulo, um no Paraná e 
um em Goiânia), canlj)os -de futebol (Palestra
Itália) e no pátio de manutenção do Metrô 
de São Paulo. 

O Professor Marco Di Láscio também relata 
experiência pessoal ocorrida no INPE - SP, 
onde foi cornprova·da a ineficiência do pára
ratos radioafivo, além de citar exemplos famo
sos na literatura como os seguintes: Fábrica 
na Holanda em 1953; Catedral de Milão em 
1960, Vaticano enl 1976. ConciUi afirmãndo 
que estudos teóricos realizados na Inglaterra 
no Eletrical Research Association, comprova
ram em 1969 ás resultados práticos da inefi
ciênica do pára-raios radiotivo, obtidos nos 
exaustivos experimentOs dos laboratórios at
mosféricos da Itália e da Suíça, ao longo de 
10 anos, entre 1955 e 1965. 

Por fim, informamos que há mais de 
I 00.000 ( ceni mil) pára-raios r adi cativos ins
talados no BrasiL com uma atividade radioa
tiva conjunta superior à da cápsula de cê~ 
sio-137 do addente de Goiânia-GO. O prO
blema só não é mais grave, visto que a partí
cula alfa emitida pelo pára-raios radioativo só 
avança 1 Ocm no ar; necessitaria um conta to 
prolongado, a ingestão ou 6 contato com a 
pele (provocaria queimãdura ou câncer). De 
outra forma, a vida ativa -da substância radioa
tiva atinge 4.000 anos, o ·que torna Impra· 
ticável o seu controle quando disseminado por 
usuários não quallficados. 

Como conclusão, achamos mais seguro e 
mais eficiente o uso do pára-raios do tipo 
Franklim ou gaiola Faraday, ambos de aceita
ção mundial. 

Essas as razões que· nos Iéiaram. -a -apre
sentar a presente proposta, que estou certo 
merecerá a atenção dos meus ilustres pares 
nas duas Casas do Corigre5so Naclonal, para 
o benefido do usuário final que é toda a popu-
lação. --

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1989. 
-Senador Márcio Lacerda. 

(À Comissão de;Assuntos ECOnómicos 
- competência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de terça-feira, às 14 horas e 30 minutos, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ l, de 198"9, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no§ s~ do art. 14. para desincom-

patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
-Da ComiSsão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro· 
drigues _e Maurício Corrêa. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 23;·ae 1989 (n~ 141/89, 
na Câmara dos DepUtadoS}, que aprova o tex
to do acordo sobre transportes marítimos en-_ 
tre o Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo da República Argentina, assi
nado em Buenos Aires, em 15 de agosto dEl 
I 985, tendo . _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212, de 
1989, da-ComissãO - -

-de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

-3-
Votação, em turiiO único, do Projeto _-de 

Decreto _Legislativo n9 25, de 1989 (n~ 158/89, 
na Cãiriara doS Deputados), que aprova o tex
to do acordo de cooperação científica e tecno
lógica entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo à o -Reino da Dina
marca, firmado em Brasília, em 9 de junho 
de 1986, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 216, de 
1989, da Comi.SSao -

- d'e Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Re
solução n~ 53, de 1989, de autoria do Senador 
Fernaildo Henrique Cardoso, que determina 
a correção dos valores_ em OTN e cruzado, 
para valores em BTN e cruzado novo, nas 
proposições que autorizem Estados e Municí~ 
pios a contratar operações de crédito, tendo 
- PARECER, sob n' 229, de 1989, da Co
missãO 
·-de AsSuntos Econômicos, favorável, nos 

termÇls_de sub~titutivo q~e ofer~e. 

-5-
Votação, _em turno único, do Projeto de Re

solução ne 66, de 1989 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômtcos como con~ 
clusão de seu Parecer n" 230, de 1989), que 
autoriza o Governo da União a contratar opera
ção de crédito externo, no montante equiva
lente a até--US$ 76,000,000.00 (setenta e seis 
milhões de_ dólares americanos), com o Delta 
Bank. 

-6-
Votação, em turno únlc0, do Projeto de Re

solução o~_68, de 1989 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Econômicos como con
clusão de seu Parecer n9 232, de 1989), que 
autoriza o Governo brasileiro a conceder fman
clamento ao Banco de la Nación Argentina, 
no valor de até-US$ 147,000,000.00 (cento 
e quarenta e sete milhões de dólares -america~ 

nos), através do convénio de pagament? rccíH 
proco. 

-7- -

Votação, em tUrno único, do Requerimento 
n9 514,de 1989, do Senador Fernando Henri
que Cardoso,- -Solicitando, ·-nOs territ.Os -regi
mentais, tramitação conjunta para os Pi'ojetos 
de Lei do Senado ncl152, "1"55 e238~ de 1989, 
de autori:;,. dos Senadores MarcO-Maciei, Edi
son Lobão e FerrüindoHenrique CardOso, res
pectivamente, qUe dispõem sobie a- pãrtici
pação dos trabalhadores nos lucros ou resulta
dos das empresaS. 

-8-
Discussão, em t1,.1mo único, da redação fmal 

(oferecida pela Con1issão Diretora em séu Pa
recer n~ 106, de 1989), do Projeto de Lei do 
Senado n" 132, -de-1989; de-iniciativa da Co
missão de Constituição, Justiça e Qd8dania, 
que regulamenta o art. 97 da Constituíção Fe
deral. 

-9-
Discussão, em turno suplementar, do~Pro

jeto de Lei do DF n' 29, de 1989, que a1tera 
a estrutura da administração do Distrito Fede
ral, extingue órgãos e dá outras providências, 
tendo -

PARECER, sób n' 236, de !989, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do ven~ 
cido. 

-lO-

Projeto de Lei da Câmara n~ 102, de 1986 
(n9 390/83, na Casa de orig€tn), que manda 
computar no_ cálculo do descanso semanal 
remunerado as horas extras habitualmente 
prestadas. 

~H-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 104, de 1986 
(n~ 1.797/83, na _Casã de origem), que ftxa 
em 60 (sessenta) anos a-idade -para ap-osen
tadoria por velhice de ex-combatente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada: a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1 O horas e 25 
minutos.) 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
Publicação 

Convocação 

O ExCelentíssimo Senhor Presidente da Co~ 
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prazer de _convocar Vossa 
Excelência, para a próxima reunião, a se reali~ 
zar quarta-feira, di à 11 de outubro, às 11 horas, 
na sala de reuniões da ComisSão, Ala Senador 
Alexandre Costa. _ 

Secretaria da ComisSão, 5 de outubro de 
1989. - Carlos OuUherme Fonsec(l, Secre
tário da ComísS-ão do Distrito Federal. 



5606 Sábado 07 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1989 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
20• Reunião, em 11 de outubro de 1989 

Pauta 

Item 1 -Projeto de Lei do Distrito Federal 
n<:> 42, de 1989, dispõe sobre normas para 
a proteção do meio ambiente nos c.asos em 
que especifica. 

Autor: i)f (por iniciativa do Deputado Au~ 
gusto Carvalho) 

Relator: Senador Meira Filho. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu~ 

clonai e jurídico. 
Item 2- Projeto de Lei do Distrito Federal 

no;o 43, de 1989, dispõe SObre a utllização das 
águas subterrâneas situadas no Distrito Fe~ 
deral. 

Autor: DF (por iniciativa do Deputado Au
gusto Carvalho) 

Relator: Senador Maurício Corrêa. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu

cional e jurídico, corri. as Emend.as n"'' 1, 2 
e 3 do relator. 

Item 3- Projeto de Lei do Distrito Federal 
n"' 47, de 1989, (Mensagem n~ 75, de 
1989~DF) - (Mensagem n" 62-GAG, de 
18-8-89, na orfgem), cria funÇões do Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias, nas tabe
las de pessoal que menciona. 

Autor: EXe<::utivo local. 
Relator. Senador Chagas Rodrigues. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu-

cional e jurídico. 
ltem 4 -Anteproje~e lei do Distrito Fede· 

ral, dispõe sobre a utilização de cursos d'água 
na área do Distrito Federal por empresas ln· 
dustriais e agroindustrials. 

Autor: Deputado Augusto Carvalho. 
Relator: Senador Lourival Baptista. 
Parecer: Favorável à tramitação. 
Item 5-A.nteprojeto de lei do Distrito Fede

ral, dispõe sobre a criação de Escola Témica 
Regional de Ceilândia (Região Administrativa 
DI). 

Autor: Deputado Frandsco Carneiro. 
Relator: Senador Olavo Pires. 
Parecer: Diligência à Secretaria de Educa

ção do Distrito Federal e à Secretaria de Indús
tria, Comércio e Turismo do Distrito Federal. 

Item 6 -Anteprojeto de lei do Distrito Fede
ral, determina a eleição de um diretor-repre
sentante dos funcionários para a dketoria de 
todas as empresas sob administração direta 
ou in:direta no Governo do Distrito Federal e 
dá outras providências. 

Autor: Deputado Augusto Carvalho. 
Relator: Senador Louríval Baptista. 
Parecer: Favoi'ável à tramitação. 
(tem 7- Projeto de Lei do Senado Federal 

r\9 176, de 1984, autoriza a instituição da Fun
dação Memorial Israel Pinheiro e dá outras 
providências. 

Autor: Senador Jorge Kalume. 
Relator: Senador Francisco Rollernberg. 
Parecer: Pelo arquivamento do projeto de 

lei do Senado e pela transformação do mesmo 
em projeto de lei do Distrito Federal. 

(tem 8-Projeto de Lei do SenadÕ Federal 
n~ 13, de 1988-Mensagem no 109, de 1988 
(Mensagem ~ 152, de 11-4-89, na origem), 

aprova a alteração da denominação do Banco 
Regional'de Brasília SI A- BRB, dispõe sobre 
sua participação no capital de empresas e dá 
outras providências. 

Autor: Poder Executtvo. 
Relator: Senador José Paulo Biso!. 

__ Parecer: Favorável ao projeto, por constitu-
cional e jurídico. _ _ 

Conclusão: em 15-8-89 a Presidência con~ 
cede vista do processo ao Senador Irapuan 
Costa Júnior. Em 24-8-89, o Senador Irapuan 
Costa Júnior, devolveu o processo com voto 
em separado, favorável ao projeto, _com as 
emendas suprimindo o art. 3·• e o s_eu pará
grafo único, bem como o parágrafo único do 
art.2o 

-- -·--ítem 9- Projeto de Lei do Distrito Federal 
n" 2 de 1989, estabelece diretrizes, critérios 
e conteúdo mínimo para elaboração do Plano 
Diretor do Distrito Federal, fixa sua compe-
tência da Câmara Legislativa do Distrito Fede
ra! para sua aprovação e dá outras providén
cias. 

Autor: Senador P9mpeu de Sousa. 
Relator: Senador Francisco ROllemberg. 

_ Parecer: Favorável ao projeto, por constitu
cional e jurídico, com as emendas supressivas 
de no~ 2, 4 e 5 e contrário às emendas de 
nos 1, 3, 6, 7 e 8. 

Conclusão: em 23-5-89, a Presidência con
cedeu vista do processo ao Senador Meira 
Fllho. Erri 31-5-89; o Senador Meira Filho, 
devolveu o projeto com voto em separado, 
concluincjo por audiência prévia da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Em 
6-6-89, a Comissão aprovou proposta par a 
a realização de uma reunião extraordinária, 
específica, para tratar da matéria. Em 19-9-89, 
o Senador Pompeu de Sousa, autor do projeto, 
solicitou inclusão da matéria em pauta, por 
entender que a mesma já foi amplamente dis
cutida. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DO IDOSO 

t· Reunli.o (instalação) da SubcoRds
são do IdOso, reãllziida em 4 de outubro 
de 1989. 

J..s dez horas e trinta minutos do dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove, 
na sala de reuniões da Comissão de Assuntos 
Saciais, A1a Senador Alexandre Costa do Se
nado Federal, reúne-se a Subcomissão do Ido
so, sob a presidência eventual do Senador 
Marcos Mendonça· e com a presença das Se
nadores Carlos Patrocinio eJutahy Magalhães. 
Não compareceram por motivo justificado Os 
Senadores Mário Maia e João Lobo. Havendo 
número regimental. o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e anuncia que a 
presente reunião destina-se à eleição do Presi
dente e Relator da Subcomissão. Distribuídas 
as cédulas de votação, verifica-se o seguinte 
resultado: Para Presidente - Senador Carlos 
Patrocínio, 3 (três) votos. Para Relator- Sena
dor Jutahy Magalhães, 3 (três) votos. São de
clarados eleitos os Senadores Carlos Patro· 
cínic_eJutaby Magalhães, Presidente e Relator, 
respectivamente. Assumindo a direção dos 
trabalhos o Senador Carlos Patrocínio agra-

dece em s.eu nome e do Senador Jutahy Ma
galhães a honra com que foram distinguidos. 
Sua Excelência comunica que as reuniões or
dinárias serão realizadas às quartas-feiras, às 
lO:OO horas, na sala de reuniões da ComiSsão 
de Assuntos Sociais, na Ala Senador Alexandre 
Costa do Senado Federal. Esclarece,_ ainda, 
que a Assessoria da Subcomissão está eJabo· 
rando um calendário com as pautas das reu
niões da Subcomissão e tão logo fique pronto, 
a Secretaria o encaminhará aos Senhores Se.
nadores. Nada mais havendo a tratar, encer
I:a-se a reunião, lavrandÓ eu, Luiz Gáudio de 
Brita, Secretário da Subcomissão, a presente 
ata que, lida e aprovada, se_rá assinada pelo 
Presidente -e demais membros presentes. -
Senador Carlos PatrodiliO, P-residente- Se
nador .Jutahy Magalhães, Relator - Senador 
Marcos Mendonça. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQCIÉRITO 

DESTINADA A "APURAR CONFLITOS 
í>E.TERRA EXISTENTES NO PAIS" 

7• Reunião. realizada em 13 de setem
bro de 1989 

Aos treze dias do mês de setembro do ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, às dei 
horas e vinte minutos, na sala número quatro, 
Ala Senador Nilo Coelho, Senado Federal, pre
-sentes os Senhores Senadores Odacir Soares, 
Leite Chaves. TeotônbVilela Filho, A1uízio Be
zerra e Carlos Patrocínio, reúne-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a "apurar 
os conflitos de terra existentes no País". 

Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadores Severo Gomes, 
João Menezes, Mansueto de Lavor e Jamil 
Haddad. 

Havendo número regimental, são abertos 
os trabalhas pelo Senhor Presidente, Senador 
Odacir Soares, que solicita, nos termos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reu
nião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente escla
rece que a presente sessão destina-se ao de
poimento do Doutor !ris Pedro de Oliveira, Pre
sidente da Fundação Nacional do Índio- Fu
nai, convidando-o parã tomar assento à Mesa. 

Após oS juramentas, o Doutor -[ris Pedro 
de Oliveira informa à Coirlissáo dos progra
mas executados pela Funai no atendimento 
à população indígena, tais como: regulariza
ção fundiária; proteção aos -recursos naturais 
e meio ambiente; saúde e saneamento básico; 
educação e atividades produtivas. Fal"ã, tam
bém, de alguns conflitos de terra em áreas 
indígenas, nos quais a Funai se torna impo
tente devido à vasta extensão territorial do País 
e à fragilidade na estrutura de fiscalização da 
entidade. 
_ No período das interpelações,- usarii da pa

lavra o Relator, Senador Leite Chaves e o Se
nhor Senador Aluízio Bezerra. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reuniáo e, pa.a constar, eu, Helena lsnard Ac
cauhy 5arres dos Santos, Assistente da Comis· 
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
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será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
publicação, juntamente com o apanhamento 
taquigráfico dos debates. 

Af'IEXO A ATA DA' 7• REUNIÃO DA 
COM!ss40 PARLAMENTAR DE INOOÉ
RITO DESTINADA A APURAR OS CON
FUTOS DE TERRkEXISTENTES NO 
PAÍS, REALIZADA EM 13 DE SETEM
BRO DE 1989, As 10 HORAS E 20 MINU
TOS. DEPOIMENTO DO DOUTOR IRIS 
PEDRO DE OLIVSIRA, PRESIDENTE DA 
FUNDAç:AO NAGONAL DO fNDJO -
FUNAI, QUE SE PUBLICA COM A DEVI
DAAUTORIZAç:AO DO SENHOR PRESI· 
-DENTE DA COM!SsAO, SENADOR 
.ODAGR SOARES. 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-Presidente: Senador 11ansueto de • 

Lavor 
Relator: Senador Leite Chaves 
(íntegra do apanhamento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- De
claro abertos os tiabalhos da Comissão. 

Passo a palavra ao Dr. !riS Pedro de Oliveira, 
para que proceda ao juramento de praxe. Soli
cito que tod~ fiquem de pé. 

O SR. IRJS PEDRO DE OUVEIRA ~ Juro, 
sob palavra de honra, dizer a verdade do que 
souber e do que me for perguntado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Concedo a palavra ao Dr. Iris Pedro de Oliveira 
para o seu depoimento. 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVEIRA -
Exm<> Sr. Presidente da CPI, Senador Odacir 

Soares; 
Exm9 Sr. \'ice-Presidente, Senador Mansue-

to de Lavor; 
Exm~ Sr. Relator, Senador Leite Chaves; 
Exm95 Srs. Membros da Comissão; 
Exmçs Srs. Parlamentares, Srs. Servidores 

da Funai, preclaro Cacique e Deputado /1\ârio 
Juruna; minhas senhoras e meus senhores: 

É c_om imenso prazer que- compareço à pre
sença de V. Ex•' atendendo ao honroso conVite 
do Sr. Presidente desta Com!ssãQ Parlamen
tar, eminente Senador Odacir Soares, para tra
zer esclarecimentos e informações que, por 
certo, haverão de contribuir para o equacio
namento de tão grave e angustiante problema 
que aflige a toda a sociedade brasileira, qual 
seja, os conflitos agrários.-

Sr. Presidente, se por um lado, na condição 
de Presidente da Funai, circunstância em que, 
estou certo, deterniinou_a minha convocação 
a esta CPl, prestarei informações atinentes a 
conflitos fundiários em áreas indígenas. Oúe{o 
ainda colher a oportunidade para trazer a esta 
Comissão informações obtidas no exercício 
de funções ligadas à problemática fundiária. 

Acredite que o tempo irá me permitir e, 
em conseqüência, vou in~cialmente apresentar 
a V. Ex•• um pequeno retrospecto em tornO 
das ações desenvolvidas pela Funai, para, ao 
final, referir~me um pouco sobre conflitos fun
diarios em áreas ind1genas e, em particular, 
a outros ocorrentes nos Estados.do Pará, Ma
ranhão e Goiâs, onde. ainda há pouco dizía 
a V. &·. tive a oportunidãde de vivenciar o 

quadro, em decorrência de funções que exer
c~ ligadas às questões fundiárias. 

FUNAI 
Fundação Nacional do indio 

Ministério do Interior 

Até a instauraÇão do regime republicano, 
não houve uma política sistematizada do Esta
do ~m relação aos íodios do Brasil. No período 
colonial, alguns instrumentos legais produzi
dos pela Coroa portuguesa proporcionavam 
uma relativa proteção aos índios. Enquanto 
outros _proporcionavam sua exploração ou sua 
opressão. 
_ ~Ii!! situação perdurou ainda durante o Im
pério com a chamada política de "Civilização 
dos Indígenas", através_ da utilização do traba
lhO--dos missionários, notadamente os capu
chinhos. 

Esta situação só mudou de forma mais efe
tiva com a criação do SPI no inido do século 
XX. quando da ocorrência de conflitos em vá~ 
rias regiões do País. Tais conflitos tomaram 
vuho e tiveram muita repercussão através da 
imprensa das grandes cidades e até mesmo 
no exterior, quadro que~amentavelmente, per~ 
dura nos dias atuais. 

É dentro deste contexto que podemos en
tender _a .figura de Cândido Mariano Rondon, 
jovem ofid~l do ExércitO brasileiro que, to~ 
mciridO C6ntato com as idéias dominantes 
nesses centros urbanos, acaba por tornar~se 
um dos principais protagonistas do processo 
de criação, em 1910, do Serviço de Proteção 
aos fndios - SPI, encarregado da proteção 
e assistência aos índios do Brasil. 

O objetivó daquele Órgão era inteiVir contra 
os atos de exploração e opres-são a que eram 
submetidos os índios ao entrarem em cantata 
com segmentos menos esdarecidos da socie
dade nacional. 

Neste sentidO, Urna das prioridades do ór
gão foi realizar a "Pacificãção" de grupos ainda 
isolados, a fim de se antecipar a um cantata 
indiscriminado com o_utros agentes da socie
dade envolvente. 

Entretanto a partir dOs anos 50, o SPI passa 
por várias crises, tendo contribuído para tanto 
o fato de não ter conseguido acompanhar as 
transformações pelas quais o País passava. 

ComO soluçao para tais crises, o Governo 
extinguiu o SP! criando a Fundação Nacional 
do indio- Funai, em 1967. Esta com o obje~ 
tivõ de asSistir às populações indígenas e 
orientar suas diretrizes de trabalho, sobretudo, 
para a regularização das terras e implantação 
de prOgramas de educação e saúde. 

Cgm à F una] su_bO~dlnada ao Mlnistério do 
lriteliOf."Pretendia-se suprir as deficiências do 
SPI no atendimento aos indígenas, através da 
qualificação de seu quadro técnico, possibi
litando assim, uma prática indigenista cientifi
camente fUndamentada. -

A atual política para o atendimento das po
pulações indígenas estâ pautada no Decreto 
n~ 58.824, de 14-7-66 - que promui.Qou a 
Convenção n~ 1 07 de Genebra e na Lei no 
6.001. de 19-12-73 __;o chainado Estatuto 
dO-ÍilQi(i'"É com base ~estes 1nstrumentosle-

• gais que o Governo brasileiro adota como 
princípio a integrãção progressiva e harino
niosa dos índios à comunhão nacional. ·respei
tando~lhes o património material e cultural. 

No que se refere à integração do índio na 
s_ociedade nacional- assunto que tem causa~ 
do muitas controvérsias - necessário se faz 
esdarecer que este princípio não deve ser con~ 
fundido com assimilação. Uma polític.::i" de as~ 
similação dos índios fatalmente implicaria na 
perda de suas tradições e costumes, o que 
fere a tradição humanista do ind.igenismo bra
sileiro. 

Seguindo uma tradição já_ estabelecida nas 
ConstituiÇões de 1934, 1937, 1946 e 1967, 
a Constituição de 1988 garantiu os direitos 
historicamente conquistados por estas popu~ 
lações, dentre os quais o reconhecimento_ de 
suas formas de organização social, direito a 
posse das terras tradicionalmente ocupadas 
assim como riquezas nelas existentes. Há de 
ressaltar, ainda, o fato de se ter asseg1,1rado 
aos indígenas uma educação diferenciada no 
ensino fundamental regular, com o uso das 
línguas nativas e processos próprios de apren· 
dizagem. 

A Funai, na qualidade de órgão tutor e agen
te oficial da política indigenista brasileira, vem 
desenvolvendo programas específicos nas di~ 
versas á~eas de sua atuação, com· projetas 
integrados, nas áreas de saúde, educação e 
atividades produtivas, visando garantir as con
dições necessárias para uma integração har
mon!osa dos índios n_a sociedade nacional, 
estimulando a auto-suficiência das comuni
dades indígenas, sem que contudo percam 

. sy_as__c_arª-ct~ctsti_cas culturais. Entretanto, para 
alcançar com sucesso tais objetivos, torna-se 
essencial a participação ·dp próprio índio, de 
maneira que a comunidade se tome gestora 
de seu processo de desenvolvimento, através 
de uma participação ativa, evitando-se o pater~ 
nalismo estéril, que, durante muitos arios, ca~ 
racterizou a ação governamental com relação 
aos índios do Brasil. 

A promoção do índio, individual e coletlva~ 
mente, de modo a que busque dentro de suas 
próprias Potencialidades a melhor forma de 
interação com a spcledade envolvente, obje
tiva a reversão "de todo um processo histórico, 
em que o índio, ao lntegrar~se na sociedade, 
perdia sua identidade étnica, além de colo~ 
car-se semPre entre as camadas mais baixas 
da população ec;_onomlcamente ativa, eXperi
mentando ainda um sentimento de desânimo 
e impotência, introjetando os preconceitos e 
estereótipos da nossa sociedade, e pelo total 
~espreparo- coní que enfrentava o mercado 
de traba_lho da nossa sociedade, totalmente 
diverso do sistema a que estava afeito. 

1 -Hoje, a política institucional da Funai 
pressupõe a participação ativa de cada comu
nidade indígena na execução dos projetas de 
desenvolvimento comunitário, na defesa de 
seus territórios, 11a conservação dos re·cursOs 
naturais de que dispõe, na preservação de sua 
cultura, enfim, na escolha dos caminhos que 
mais lhes convenham, para o seu crescimento 
como indivíduo, como povo e como nação. 
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2-Para viabilizar essa política algumas 
condições concretas são necessárias, condi
ções estas só possíveis com a presença do 
Estado que, em face de seu papel medidor 
dentre os diferentes e conflitantes segmentos 
da sociedade, é a instância capaz de fazer valer 
os direitos e interesses dos índios no contexto 
da sociedade brasileira. 
3-Dentre tais condições _destacam-se: 
1) A garantia das terras indígenas e preser

vação de _seus recursos naturais; 
2) A Assistência na produção de subsis

tência e excedentes comerciáveis: 
3) A Assistência Médica e; 
4) O acesso a Educação e Jnformações 

que lhes permitam um convívio com a socle
dade nacional, enquanto culturas diferencia
das. 
4-O Brasil possui mãíS de 220 mil índios, 

pertencentes a aproximadamente 180 diferen~ 
tes grupos, os quais se distribuem em 506 
áreas indígenas. Essa população está presente 
em quase todos os Estados da Federação
à exceção do Piaw' e- Rio Grande do Norte 
-, sendo que a maior concentração está na 
Amazônia legal, onde vivem cerca de 78% 
dos indígenas. 

Oma das maJores dificuldades que se im~ 
põem ao cumprimento da tarefa de assistir 
ao índio reside justamente na grande disper
são geográfica destas populações, represen
tando enormes distâncias a serem percorridas 
e dificuldade no acesso as áreas indígenas. 
Soma~se a isto a diversidade cultural e os dife~ 
rentes graus de contato que tais populações 
mantêm com a sociedade nacional, situação 
que faz com que, forçosamente, cada caso 
venha a ser tratado como uma realidade espe
cifica 

Neste sentido, a Funai executa programas 
de atendimento a essas populações em áreas, 
tais como: 

1) Regularização Fundiária: das 5D6 áreas 
indígenas existentes, 258 estão deinarcadas 
e 248 por demarcar, estima-se_ que haja 86 
grupos de índios isolados (ainda: Sem Contato 
com a Sociedade Nacional), dos quais 38 com 
existência já confirmadas, estandO Por serem 
localizadas as áreas onde habitam, com vistas 
a sua interdição e posterior demarcação. 

O cronograma da Funai referente à reguLari
zação fundiária pretende que aS 592 áieas in-
dígenas estejam demarcadas até 1993, con
forme determina a atual constituição brasi
leira, o que totalizará mars ae 82 mllhões de 
hectares. -

Durante o Governo- José Samey já forafn 
demarcados mais de 31 milhões de hectares, 
enquanto de 1910 até 1985, somente 12-mi· 
Ihões de hectares foram demarcados. O total 
de áreas já demarcadas comportariam países 
como Líbano, Nicarágua, Bélgica, Dinamarca, 
Hungria, Portugal e Suíça. Quando todas as 
áreas indígenas estlver~m regularízadas, em 
19931 poderemos sornar a estes 7 palse_s ou
tros 6, ou sejam, Albânia, Áustria, Bulgária, 
Cuba, Holanda e Israel. Ao término do pro
cesso de demarcação das terras indígenas ca
berá a cada índio do Brasil o equivalente de 
400 hectares, enquanto em países como os 

Estados Unidos da América, _esta equivalência 
cai para 20 hectares!índjo. 

A prioridade que se tem dado às m_edidas 
referentes a_ regularização fundiária se_ deve 
ao fato da 1erra ser a condição essencial _à __ 
sobrevivência Física, Cultural e Espiritual dos 
fndlos. O índio é parte da terra e a terra é 
parte do índio, uma vez que es_tá ligada ao 
Seu niundo Econômico, Social e Político, inte· 
grahdo o seu universo mítico e cultural. Rios._ 
álvores, animais, ar e céu compõem o uni
verso cotidiano da (elação homem-mundo, 
sendo portanto necessária a manutenção des
se equilíbriO que, afmal, representa parte do 
património universal, no interior dos limites 
territoriais brasileiro. 

2) Proteção aos recursos· naturais e meio 
ambiente: - no que se refere ao meio am· 
bierite das terras indígenas a preocupação tem 
sido essencialmente a preservação do equilí
brio _e da jn_t_egridade dos ecossistemas, e a 
conservação d_os_recursos naturais visando a 
melhoria das condições ambientais e conse
qüentemente _uma melhor qualidade de vida 
para as comunidades indígenas. Com este in
tuito, foi Cri~cla: em 1989, uma_ unidade admi
nistrativa com o objetivo -de tratar eSpecifica
mente da questão do Meio Ambiente das ter
ras fndigena.s, cujas ações prioritárias estão 
voltadas para á identificação dos problemas 
ambientais e a minimizaç~o dos impactos de-_ 
correntes âe empreendimentos do setor elétri
co. No momento, estudos estão sendo re~liza
dos para estender tal atuação a outras ativida
des que provocam transformações ambientais 
nas áreas índ.igenas, tais _como: construção 
de rodovi_as e ferrovias, eXploração de recursos 
naturais renováveis e não-renováveis, bem co
mo, projetas Agropastorls. 
~3) Saúde e Saneamento Básico: - no 

campo da Assistência Médica, prioridade é da
da às_aç:ões preventivas e edw:;ativas; à forma
ção_de móhito_res, na tentativa de tomar o índio 
Uin agente nlultiplicador'âe s-ãUde; ao resgaste 
da _ç_ulturtlndígCna de_ forma. a reconhecer 
e inCentivar a ptátità do sistema terapêutico 
tradicional, bem como, assegurar o acesso 
destas populações aos serviços do sistema 
unificado_de sai.Jde-sus, cóm base em seus 
dlreitQS. ç)_g:S;idadaflia. No ano passado foram 
minístràdãs ·1 06 mil doses de vacina e 32 mil 
áplicações tôplcas de flúor no campo da saúde 
preventiva. Na área de Assistência Médica ge~ 
ral foram prestados 489 mil atendimentos pri
mários_ à .saúde e realizadas 112 mil consultas 
médicas. 

4) Educação: - No que tánge. à educa· 
ção, a prioridade tem sido a c:::apacitação de 
-piõfessores e formação de monjtores indíge

__ nas; a elaboração de material didático adap-
tado à realidade cultural dos diferentes grupos 
indígenas; O· _investimento em infra-estrutura 
física; o apoio ao -estudante ind[gena, at~avés 
da concessão de bolsas de esiudo; o fomento 
e incentiVO a estudos e pesquisas, foca1ízando 
temas básicos, tais como: o ensino bilíngüe, 
alfabetização_ em_ líogua materna, adaptação 
de currículos e material didático-pedagógico 
(cartilhas, literatura indígena e outros). Atual
mente funcionam 785 escolas em áreas indí-

genas, sendo 116 através de convênios com 
missões religiosas e/ou secretarias munici
pais, as quais atenderrl, aproXimadamente, 47 
mil alunos a nlvel de 1 ço grau. 

5) Atividades produtivas: -A política da 
Funai para o setor ProdutivO está resPãtdada 
em três pressupostos: a ocupação efeti\o'a __ das 
terras indígenas, a auto-suficiência económica 
dos grupos indígenas e o manejo ra<:lonal e 
-~dequado dos recursos naturais, para o seu 
aproveitamento em favor das comunidades, 
gai-antindo:_se a preservação do melo ambien-te: . .. . 

os objetivos, das atividades produtivas, são, 
portanto, viabilizar a utilização racional da terra 
e do seu potencial produtivo; estim-ular .â pro
dução de alimentos básicos da dieta b'adido
nal; apoiar as atividades_ produtivas tradicio
nais de susbsistência, incentivando sua expan
são e melhoria; identificar potencialídades de 
re<::ursos naturais e propor formas adequadas 
de aproveitamento;_ proporcionar meios para 
a diversificação da produçãà e preparar recur
sos. humanos n~cessários á LmPten1entação 
das atividades produtivas. Em 1988 a produ
ção de grãos atingiu a cifra de, aproximada
mente, 16 mil toneladas, téndo sido signifi
<:ativa também a prodUção de banana, farinha 
de mandioca, cana-de-açúcar, borracha e cas~ 
tanha-do-pará. 

Com relação aos grupos·1ndÍ9enas isolados, 
esforços vêm sendo realizados no sentido de 
toc.alízá-los geograficamente para melhOr pr"c:;::
tegê-Ios do contatO OesordenadO com os seQ-· 
inentos sociais que integram as frentes de ex
pansão da sociedade nacional. Dentre as 
ações específicas pa:ra eSta pai' Cela de ·lnctrge.. 
nas tem destaque a proteção do meio am
biente e a saúde preventiva, tendo em vista 
a pouca resistência física que apresentam as 
doenças infecto-cOri.tagioSas-na primeira fase 
do cantata. -

Aliás, eu estou me referindo à primeira fase, 
mas temos um exemplO presente aqUI; o·oe:. 
pütado Juniria, que todos nós conhec-efnos 
e ãdmiramos,e.Stá aqui préSente conosca;--re-· 
c.::entemente contraiu uma gripe que evoluiu 
para um quãdro de pneumonia e esteve inter
nado na UTI, do Hospital de Base, durante 
mais c!e 15; Ou ~O dias. Isso m_ostra a fragili
dade, ainda dos _nossos índios, no contágio 
das doenças conhecidas. 

Para que a Funai possa, na verdade, mobi
liZar meios satisfátórios de apoio aos ma1s de 
220 mil índios do Brasil, esta contâ com a 
seguinte infra~es.trUtura: médica e parãinédtca 
de -aproxífuaâãmente SOO pessoas, infra-es
trutura adminíStrativa, e superiritendências re
giOnais, 40 administrações regionais e 350 
pOstos indígenas. O que informa o seguinte 
quadro: temos praticamente um posto índfge
na instaJado para cada área indfgena Identifi-
cada a nível de território nacional. -

Se os Senhores me perguntarem O nfvef 
de funcioriarrlentc:i, evidentem-ente, eu- terei 
ocasião de informá-los de que é precário, pela 
falta de condições e meios de operar a maioria 
dessas unidades. 

O 6rgão possui aViões de pequeno e médio 
porte, usados principa1mente na Amazônia, 
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além de caminhões, veículos utilitários e bar
cos utilizados nas diferentes regiões como for
ma de superar as grandes distâncias a serem 
percorridas até as áreas indígenas. A implan
tação de um moderno sistema de rádio-comu
nicação, ligando a maioria dos postos _indíge~ 
nas às administrações reglonaís da Funai foi 
outra medida para melhor executar a tarefa 
a que se propõe. 

Os serviços prestados pela Funai às popula
ções índígenas nos mais diferentes campos, 
a despeito das inúmeras dificuldades enfren
tadas para concretização de sua missão insti
tucional, à luz das informações e dados aqui 
apresentados, fazem do Brasil, sem sombra 
de dúvida, um dos países que mais investem 
na valorização, preservação e respeito a ques
tão indígena em todo o hemisfério sul. 

Sr. Presidente, Sr. Relator, particularmente, 
em relaçáo às questões que envolvem e o 
objeto da discussão malar dessa CP!, os con
flitos em áreas indígenas, eu me permiti elen
car, talvez, seis itens,. que, por certo, informam 
o maior quadro de fatos que ocasionam esses 
conflitos em áreas indígenas. 

No primeiro deles, é preciso que tenhamos 
presente a dimensão continental do País, o 
número de áreas a atender na extensão, de 
aproximadamente de 82 milhões de hectares 
e que por maJor mobilidade qi..le tenha o órgão 
e que por melhor boa vontade que tenha o 
Governo, por certo não dispõe hoje e não dis-. 
porá nem a médio prazo dos meios neces
sários para emprestar a essa comunidade, o 
nível de proteção necessária à preservação_ do 
seu património, por certo. Ainda durante mui
tos anos nós teremos algumas situações co
mo essas que, com freqüência, a imprensa 
noticia e que, na maioria, têm fundo de ver
dade. 

O primeiro aspecto é a demarcação das 
áreas, o que vinha ocorrendo, e eu inclusive 
noticiei aos Senhores de que ao longo dos 
últimos anos, eu diria, houve um recorde _em 
relação a demarcação de terras indígenas, Na 
medida em que para um território de aproxi
madamente de 82 milhões de hectares e uma 
escala de 500 áreas, nóS já alcançamos aproxi
madamente a metade: 43 milhões de hectares 
demarcados para um total de 250. Temos um 
quadro que lamentavelmente é crítico em rela
ção a este alcance. Aliás eu trouxe. aqui aos 
Senhores um cartograma em que eu listei a 
situação generalizada de todas as áreas de
marcadas e a demarcar e vamos constatar 
uma situação crítica na medida em que as 
áreas foram demarcadas, mas as medidas de 
des.íntrusão não foram efetivamente toni.ãdas. 
Para. exemplificar, o Senhof-vai enContrar, por 
exemplo, áreas demarcadas há mais de 1 O 
ou 15 anos- e o Senhor conhece Isso com 
muita propriedade, porquanto acompanha de 
perto a questão, Sr. Presidente, e V. Ex~ ainda 
há pouco me noticiava que esteve reunido, 
na semana passada, com algumas lideranças 
lá na área e tem conhecimento dos fatos _que 
envolvem presenças de posseiros em áreas 
indígenas no Estado de Rondônia e Mato 
Grosso nõtadamente. E _eu poderia nominar 
o Amazonas, o Pará que são pioneiros nesta 

situação. Grande parte dessas áreas demar
cadas contempla hoje a figwa do invas_or. 

O Sr. teiia no caso dos índios ·zorós, onde 
a área foi- ideriffficada demarcada mas nós 
temos a presença de 500 invasores ou peque
nos· posseiros. Se o Sr. eJevar isto para Rondô
nia e ZOrós e se o Sr. for para o Estado de 
Góias,--o SI-. vat"ei1cor1trar a á.rea do Funildos 
Krahôs, dos Xerentes e por aí afora. Enfim, 
eu devo me permitir dizer ao sr. Com rarfssi· 
mas exceções são pouquíssimas as áreas que 
já foram demarcadas e que nós temos hoje 
a presença de invasores ou de posseiros rema
nescentes nestas áreas. Lamentalmente, fal
tam meios à Funaí para que possa sanear 
este problema extremamente crítico na me
dida em que a presença dos_ invasores ou pos~ 
seiros nessas ãreas é fator d€: intámqüilidade 
para o íQdio e fator de depredação para este 
patriJTI-ónio. A estrutura de fiscalização da Fu
nai é débil e, neste particular, Sr. Presidente, 
Sr. Relator, o sentimento que nós temos como 
administrador da Funai, e Cjue tem sído Objeto 
de discussões periódicas com as nossas equi
pes de trabalho, é no sentido que o primeiro 
grande esforço que a Funai devia desencadear 
é o de mobilização nacional no sentido de 
ctia_r uma consciência nacional de que o pro
blema do índio não é um problema somente 
da.Funaí. Lamentavelmente, ainda hoje quan
do se cçloça _em discussão o problema do 
índio logo se identifica a Funar como uma 
única entidade responsável pelo equaciona
mento de qualquer problema. Assim é que 
se hós; hoje, idehbTicarmos uma questâo, por 
exemplo, de saúde em uma determinada área 
indígena o prefeito - e eu vou me permitir, 
sem nomiliar _;,- o goverriador e as autori
dades constituídas acionam a Funai como 
unica instância responsável pelo equaciona
mento do problema. Portanto, é preciso criar 
uma constiênda a nível nacional de que os 
índios são brasileiros e merecem a solidarie
dade de toda a sociedade e de todas as institui
ções que tem a responsabilidade no equacio· 
namento de causas espcíficaS de saúde e edu
cação e de fiscalização. A idéia que nós temos 
como primeiro grande esforço é criar o de 
se criar uma consciênda, a nível nacional, de 
que a sociedade e os vários grandes órgãos 
do Governo são responsáveis e solidários tam
bém pelas questões indígenas e nós não te
Ó'Jos encontrado. Pelo menos eu ainda não 
pude identificar este fiiVel-de solidariedade na 
maioria das instituições de Governo e, lamen
tavelmente, o esforço que a Funai dispende 
para conseguir mobilizar quase sempre cão 
tem ressonância. E, por incrível que pareça, 
são poucos os órgãos deste País que responde 
ao acionamento da Funai quando solicitado 
apoiar a causa do índio. 

Então dentro deste contexto a idéia nossa 
era de que a Funai fUncionasse como órgão 
mobilizador e era preciso se criar a cori$ciên~ 
cia de _que o programa de saúde na área indí~ 
gena _ _é do Ministério de Saúde pelos seus ór
gãos pela Secretaria de Estado, e pel~s secrer 
tarias municipais de saúde a Funai certo não 
ter vocação não tem es~rutura nãO tem meios 

para dar atendimento ao nível das necessi
dC~des d_o_s nossos índios. Pretender que ela 
adquira estes meios é fantasia, Sr. Presidente, 
jamais o que se verifica é que, a cada dia, 
o nível de _exigência aumenta e a capacidade 
de atendimento da Funai decai na proporção 
inversa. Da mesma forma, em relação ao setor 
de educação, é preciso se criar a mesma cons
dênda em relação aos orgãos do GovernO 
Federal e, também, das secretarias de educa
ção e das secretarias municipais. 

Em relação às prefeituras, veja V. Ex' o se
guinte: sempre que, ocasionalmente, uma pre
feitura empresta um atendimento emergencial 
ao índio, incontinenti, a Funai é acionada, ou 
para repor o apoio que eventualmente foi pres
tado, ou para prover a prefeitura dos meios 
necessários para que a elia possa continuar 
emprestando apoio às nossas comunidades. 
E, aqui, Sr. Senador, posso nominar, essa é 
a relação que informa a posição da Funai em 
relação à maioria dos órgãos da estrutura ad
ministrativa política do País, E, mais ainda, 
é o sentimento que informa, também a posi
ção dos dirigentes, no sentido de que proble
ma de índio é problema da Funai, tanto _assim 
que, ainda agora, recentemente, está se discu
tindo o problema do censo pelo IBGE Mas, 
quando se faz recenseamento, o recensea
mento indígena fica fora, é preciso que a Funai 
se mobilize e busque no próprio JBGE a intera
ção o_u a integração na ação para que ele, 
também passe a executar o tal censo nas án~:as 
indígenas. 

Então, citei ao Sr. o problema da saúde, 
o problema da educação e, por derradeiro, 
cito_ o problema da produção. Também é pre
ciso que essa cons-ciência de solidariedade, 
de apoio, na área de produção, atinja as estru
turas de produção do País. E aí, agOra, vou -
me reportar ao item que considerei impor
tante: a debilidade do processo de fiscalização, 
porque assiste, pres_entemente, apenas à Fu
nai a responsabilidade de exercer esse papeL 
Era preciso que as prefeituras municipais nos 
auxiliassem, era preciso que os Governos dos 
Estados [').OS auxiliassem, enfim, que a socie
dade nacional estivesse mobilizada neste mes
mo sentido, porque, se pretender que a Funai 
execute sozinha, pelos seus meios, esse nível 
de fiscalização, é fantasia. Basta ver que nós 
temos áreas indígenas de 3, 4 milhões de hec
tares_ espalhadas pelo Brasil. Não temos estru
tura para isso. Então, a fiscalização é preciso 
ser melhorada. Outro instrumento_: ausência 
de recursos financeiros adequados, aliás, 
meios fmanceiros. Para os Srs. terem uma 
idéia, se analisarmos a estrutura do orçamento 
da Funai para o carente exercício, nós teremos 
uma relação de 21 mil cruzados novos de 
recursos disponíveis para operacionalizar as 
ações de cada posto indígena da Funai, 21 
mil cruzados novos para cada unidade admi
nistrativa instala dá, essa é a relação. Tem os 
pouca ação do poder público, também, contra 
os invasores. T ante assim, que nós ternos -
conforme noticiei a V, EWS ...=.... invasões na 
maioria das áreas e são invasões que não 
ocorreram após a_demarcação, sllo situações 
que existiam antertormente à demarcação 
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dessas áreas, então, foram caracterfzadas, 
identificadas as áreas e demarcadas com ama 
situação de ocupação irregular de terceiros, 
quer dizer, não se desencadeou medidas para 
desentrusar essas áreas.. Então, nós temos 
centenas de invasores, ou de posseiros, em 
áreas indígenas. Evidentimente que alguns de
les até de boa fé. Deve-se ter presente, tam
bém, que algumas dessas áreas, por ação polí
tica, por pressão, ou por questões meramente 
de articulação, foram demarcadas sem que 
representassem na verdade, o território efetivo 
das comunidades. Existem casos a favor e 
contra. Se nós analisarmos esse cartograma, 
vamos verificar o seguinte: que há áreas que 
foram demarcadas com sérios prejuízos à cô
munidade indígena, mas também, outras fo· 
ram demarcadas e que não representavam, 
efetivamente, um nível de ocupação das popu
lações indígenas, o que afetou também algu
mas comunidades brancas que estavam ali 
de boa fé e até titulares de domínio, por força 
de concessões feitas pelo poder público. Nós 
temos situações dessa forma. 

Morosidade dps processos judiciais, quer 
dizer, as ações intentadas, vejam os Srs., que 
têm sido palco de um questionamento enor
me: o problema dos yanomamis- e que tem 
sido o prato do dia: a questão da presença 
de garimpeiros nas áreas yanomamis. V. Ex"" 
estejam certos de que, da parte da Funai todas 
as medidas e providênciaS cabíveis foram to~ 
madas. Lamentavelmente, ainda não dispo
mos de alguns instrumentos indispensáveis 
para que possamos tomar as medidas de des
pejo desses invasores, inclusive da área dos 
yanomamis. Em relação aos yanomamls, vou 
particularizar, por exemplo, um quadro: na 
medida em que se tentou impedir a presença 
de garimpeiros nas áreas yanomamis em Ro
raima, o que se verificou foi uma decisão judi
cial, e essa medida inicial passava peJa destrui
ção das pistas clandestinas construídas; a jus
tiça entendeu que não se poderia destruir es
sas pistas, porque a Constituição- também as
segura aos brasileiros o direito de sobrevivên
cia e, como tal, a destruição dessas pistas im
plicaria, po'r certo, no extermínio ou na mor
tandade dos garimpeiros que lá estavam e 
que seriam desabastecidos _e a justtça conce
deu uma liminar, impedindo que fossem des
truídas as pistas, construídas dancipstinamen
te, nas áreas dos índios yanomamis. Em segui
da, nós impetramos ação na justiça, reivindi
cando a retomada da posse, por parte da Fu
nai e dos índios nas áreas invadidas e essa 
açâo ainda corre na justiça. Parece-me que, 
agora, há uma semana, foi que conseguimos 
uma liminar para que, -parcialmente, possa
mos desencadear essas medidas, tanto assim, 
que trago aqui, com muita satisfação, notícias 
aos Srs. de que, amanhã, vamos estar inician
do urna ação lá na área do cãtrimani. E, agora, 
vejam os Srs., especificamente em relação a 
essa ação que vai ser desencadeada amanhã, 
as dificuldades por que passa a própria estru
tura do poder públtco para apoiar essas ações 
tão necessárias. Vejam os Srs., essa ação será 
desencadeada com o apoio da Polícia Federal, 
os meios tiveram que ser providos pela Fuilai 

- meios Que erivolvem a passagem para os 
agentes, o transporte para a Polícia Federal, 
o provisonamento de meios; e a própria estru
tura da Polícia Federal não comporta a execu
ção dessa ação, estão mobilizando agentes, 
por exemplo, do Acre e do Amazonas - que 
já nào tem - e a um custo altíssimo para 
uma instituição como a Funai já desprovida 
de recursos. Só nessa investida inicial que se 
inicia amanhã, estamos dispendendo 50 mil 
cruzados novos de passagens aéreas, freta
mento de camínhão e outros apoios conse-
qüentes dessa diligência. -

Demora no processo de demarcação. 
Também_ era preciso que essas _açôes já 

tivessem sido desencadeadas de forma mais 
ágil. E, nesse particular, a minha visão é que 
também, historicamente, se buscou um ex
cessivo preciosismo na caracterização e na 
demarcação das áreas indigenas. Era preciso 
que tivéssemos conduzido a cOisa de forma 
mais prática e que buscássemos definir, quan
do possível, ou quase sempre, limites naturais 
para definir as áreas indígenas. Isso, por certo, 
faciJ.itaria, e muito, primeiro, a administração, 
po{que as linhas secas são de difícil controle 
e polid.:!mento e o sistema que se usa, ainda 
hoje, com raras exceções, na Funai, para se 
demarcar as áreas indígenas, contém o mes
mo preciosismo que se usa para se demarcar 
um lote no Lago Sul. Portanto, o custo é eleva
dissiiTio e, em conseqüência, retarda ou en
curta a_dimensão das metas a cumprir. 

Tolerância com ingresso lfre-gular de- pes
soa_s rtfiS áreas indígenas. 

Esse é um fato extrema111ente grave. Vejam 
os Senhores, ainda agora, antes de m-e fazer 
presente aqui, nesta Comissão, recebi a visita 
da jornalista Célia Câmara, PreSidente da Fun
dação dos Assuntos Indígenas na área do To-

- cantins, e tem, na verdade, nos dado uma 
colaboração enorme. A jornalista me trazia no
tícias bastante desagradáveis em relaÇão a um 
quadro que ela teve ocasião de conhecer e 
registrar sobre o ingresso, na semana passada, 
na área dos Krahô, de orgãnizações não gover
namentais, de instituições políticas e que fo
ram lá mobilizar apoio dos_ Krahô e que leva
r.:~.m, para as áreas, cachaça, dinheiro e farra 
- i:2liás, ela usou a expressão foi uma verda
deira Torre de Babel" o que aconteceu na 
senla-na passada, na área dos Krahô. E. lamen
tavelmente, a Funai tem sido impotente para
imPedir esse ingresso de pessoas estranhas 
às comunidades indígenas nas suas áreas. E, 
hoje, nós vamos encontrar o garimpeiro, va
mos encontrar o madeireiro, vamos encontrar 
os missionários de diversas crenças que não 
querem absolutamente se subordinar a uma 
norma de Ingresso em área indígena. Nós va
mos encontrar os curiosos, os que vão pelo 
simples prazer de conhecer Os índios. Então, 
hoje, existe um descontrole enorme, com rela
ç-ão ao ingress_o de pessoas em áreas indíge~ 
nas. E a Funai tem sido impotente, não obs
tante os instrumentos legais lhe confiram essa 
gestão, mas não há compreensão da socie
dade e nós não_ temos podido exer~-las, por 
força de entendimentos diverQenfes, porque, 
quase sempre, esse problema é colocado num 

plano de exploração política de que a Funai 
quer impedir a entrada de missionários em 
área indígena, de que a Funai quer iinpedir 
a presença de cientistas. de técnicos, de pes
quisadores- naS áréas-indígena:s, que tem o_ 
único propõsito de apoiar éssas-coniunidades. 
Fica uma situaçãO relativamente delicada, na 
medida em que uns podem ingresSai', não 
temos como coibir o ingresso dos outros. 

Por outro lado, é extremamente penosa a 
ação de organizações não governamentais no 
supóstó apoio às comunidades indígenas: V. Er 
teve, ainda há pouco, a oportunidade de con
versar com o Cacique MárloJuruna, que listou 
inúmeras instituições que se dizem a favor 
dos indios e que se mçbilizam n~~ direção, 
mas que, por certo --e vou me per
mitir que V.~ tei1ham oportunidade de.tra~ 
zer aqui pessoas que possam, de forma con
creta, confirmar o que estou dizendo - são 
institUições que se mobilizam a favor do índio 
mas que, na verdade, não carreiam em favor 
dos nossos índios um Melhorai. Mas em favor 

-da causa gestionam, mobilizam para angariar 
fund9s astronómicOs, mas que, por' certo, não 
estão destinados em favor dessas comunida
des. 

Sr. Presidente, em relação ao quadro de 
conflito em área indígena, essas são em linhas 
gerais as. colocações que vou me permitir 
apresentar. Mas, conforme tive ocasião de di
zer a V. Ex", em face da experiência, que com 
muito prazer acumulei ao longo da minha vida 
pública, administrando órgãos relacionados 
q;lrTl o problema de terras, vou rrie permitir 
traz_er-a essa· CPI cilgu!ls· dados que, acredito, 
possam contribuir para uma visão mais abran
gente dos conflitos fundiários no Brasil corria 
um todo, não obstante eu vá particularizá-los 
em relação às áreas que tive oportunidade 
de administrar: Pará, Amazonas, Goiás e Mara· 
nh~fo. Na minha visão são oito ou nove itens 
que concorrem fundamentalmente para o 
agravamento dos conflitos fundiários em terri
tório brasileiro. O primeiro deles, que aliás se 
coloca em relação às terras indígenas, é o 
problema da dimensão do Pais, um país com 
a dimensão conti'nental como o nosso, por 
certo, faVorece esses conflitos, e é difícil pre
tendermos a harmonia que se tem nos países 
europeus, de dimensões infinitamente meno
res, para um país como o Brasil. 

O segundo item, que, por certo, concorreu 
fundamentalmente para o agravamento desse 
quadro, são as chamadas titulações fraudu
lentas. Particularmente no Pará e Maranhão, 
o número de títylqs de t~rras- SUpostamente 
expedidas pelo estado e registrados irregular
mente nos cartórios imobiliários é alarmante. 
Twe ocasião, na condição de Presidente do 

_ Instituto de Terras do Pará, de empreende_r_ 
ações, ambulatoriais, que só no Pará possi· 
bilitoiJ o reingresso no património público do 
estado em mais de dez milhões de hectares 
de terras gJ11adas no Estado do Pará. Da mes
ma forma, se verificarmos o volume de grilos, 
de títulos falsos registrados nos cartórios dos 
Estados de Goiás e do Maranhão, por certo, 
teremos cifras bem próximas dessas que iden
tificamos no Pará. E a forma é muíto eyimples. 
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o títu1o na sua essência, às vezes, tem a confi
guração, todo o perm, de documento regular 
na medida em que ele às vezes traz até mesmo 
a assinatura do dirigente do órgão responsável 
pela administraç:áo dos órgãos de terra, mas 
se verificarmos o processo de titulação, foi 
fraudulento, não houve, na verdade, os proce
dimentos que as leis de terra reçomendam, 
os editais, os levantamentos. Vamos ter casos 
em que as terras foram tituladas e estavam 
inteiramente ocupadas por terceiros, pessoas 
que ali habitavam há dezenas de anos com 
sua família, explorando aquelas áreas, princi
palmente na Amazônia, nas beiras dos nossos 
rios e igarapés. V. EX" ÇQ_Ilhec_e isso com muita 
propriedade, sabemos .que a presença do ca
boclo, do nbeirinho antecede quase a criação 
dos próprios estados. Ignorando essas situa
ções, os estados no passado titularam <:ente
nas de hectares, prejudicando inúmeras famí
lias que a1i já residiam, ocasiona~.do em con
seqüêm:ia sério desajuste para esses agricul
tores. _ , _ 

Outro item que listei é o problema da inscri
ção _fraudulenta de domínio nos cartórios imo
biliários, que é uma prática usual. Quando ad
ministrei, no pass<!ido, órgãos de terras no Pa
rá, cheguei a assombar-me com fatos esc"-
brosos, como o ele wn cidadão pegar dez, 
quinze títulos sabidamente falsos, com falsifi
cações grosseiras, apresentar isso nos cartó
rios imobiliários e conseguir obter o registro 
de propriedade como domínio pleno, sem ne
nhum questionamento. 

É preciso que se exerça, oa_verdade, wna 
ação governamental junto aos cartórios de re
gistro imobiliário, de forma a permitir que, 
através de simples correção, essas repartições 
façam o cancelamento de inúmeros títulos 
inscritos de fonna fraudulenta; são centenas 
de títulos inscritos sem absolutamente origem 
nenhuma, como também várias são as demar
cações fraudulentas. 

Existem nos órgãos de terras processos que 
noticiam a demarcação de áreas alienadas, 
que se forem verificadas, nenhuma delas com 
marcos implantados no solo. Em conseqüên
da, temos duas situações: na prüneira os de
tentores do título, às vezes até expedido apa
rentemente de forma regular peJoS Estados, 
são voadores, e colocados _à mercê de seus 
próprios interesses e em conseqUência assen
ta o título na área mais conveniente para si 
mesmo e às vezes são &éas densamente ocu
padas atingindo, indusive,,povoaÇões. É a es
tória do título voador. 

Além do assentamento em áreas desàcu· 
padas, esses cidadãos, às vezes, ao fiXar na 
terra os marços correspondentes à área des
crita nos seus documentos, ampliam conside
ravelmente a área efetivamente ocupada. Te
mos situações no Pará, concretas, posso citar, 
assün como no' Maranhão, em que o título 
expressa mil hectare e no território, no solo 
está demarcado às vezes dez mil, ou senão 
até cem mil hectares, quando o documento 
de titufação é infinitamente inferior. 

Os processos de alienação fraudulentas 
sem que se cumprisse na verdade o rito exigi· 
do, em alguns casos alienações feitas con-

trária à leL No caso do Pará temos casos em 
que a lei limitava o número de hectares a ser 
vendido em funÇ:ã_o da natureza da atividade 
a ser exer.cl.Qa; Se a atividade ~ agropastoril 
as áreas poderiam ser alienadas até um limite, 
se áreas destinadas a .atividades agricolas até 
outro determinado limite, e assim sucéssiva~ 
mente, e esses pressupostos não foram -cumK 
pridos, sem dizer que os editais que eram abri

- gat6rios, para permitir que terceiros se opu-
sessem à alienação, quase sempre eram publi
c.~dos no Diário Oficiai o que, por certo, não 
notidavam no interior do Pa"rã, de Goiás Ou 
de;> Maranhão aos ocupantes efetivos, a dispo
sição do Estado ef1!_ alienar. Portanto, não ofe
I-eC:iam oposição pelo desconhecimento da 
vend_a posta em prática pelos Estados.. 

Processos fraudul~ntos de retifica~jrãO de 
área. É aquele em que o cidadão, na verdade, 
compra o s;uposto direito de uma área de cem 
hectares, caracteriza os limites dessa área, ini
cia o processo de demarcação, retifica nos 
c_artórios àe registro imobiliário as áreas origi
nariamente vendidas, e amplia em dez, vinte, 
trinta_ V!7zes .às .t~rras as quais tem real direito. 

O problema da indústria da posse também 
é um fato extremamente _grave. Se por Um 
lado temos esse quadro que informa a ação 
de grileiros ou de supostos fazendeiros, temos 
do outro Jado os industriais da posse, que são 
aqueles que invadem com o único prop6sito 
de coniei"dalizar as suas áreas, não têm abso
lutamente sentimento de agricultor, disposiK 
ção para trabalhar, têm apenas o interesse 
em auferir lucro a curto praza, decorrente_ de 
invasão de terra. Essa figura de industrial da 
posse ê verdadeira e mer~c~ na verdade, uma 
investigação e uma avaliação profunda por 
parte da CPL:-

Especu!açãQ _imobiliária é outro fator que 
ocasiona, por certo, o conflito e nisso o Estado 
tem uma· responsabilidade enorme. Tendo 
presente que a terra ainda constitui fator de 
garantia para os financiamentos agrícolas ou 
agropecuários, há então -o sentimento e o de~ 
seja de ampliar as suas~reas simplesmente 
com o próposito de inviabili~r os seu.s crédiK 
tos. Não há, por parte de quem adquire, a 
disposição de explorar, mas apenas de deter 
a térra como instrumento de especulação 
imobiliária ou de garantia hipotecária. · 

Deficiente aparelh<imento da justiça. Outro 
fªtor que concorre sobremodo também para 
o agravamento dessa situação. Toda provi
dência reivindtcada na Justiça depende canse~ 
qüentemente do apoio de _quem reivindica. 
Se é pelos órgãos de terra ele tem que empres~ 
tar meios à Justiça para cumprir as diligências, 
porque, pai" seus mecanismos, não dispõe. 
No caso específico dos Estados, aos quais 
me refiro, o Sr. vai constatar que os juizes 
não dispõem de uma viatura de recursos para 
cumprir a menor diligência possfveL Então, 
os processos são ajuizados: e se depender 
dos meios deles, P9r certo as ações não cami~ 
nharão. Então, cot1sidero de extrema necés~ 
sidade o reaparelhamen~ .da Justiça; mais do 
que a ampliação de comarcas, é o aparelha .. 
menta das comarcas já instaladas. 

Invasão de terras públicas. Não obtante a 
legislação coíba a invasão de tenas públicas 
e penalize o invasor, essa é wna prática consa
grada. E, pot incrivel que pareça, habilita incluK 
sive o invasor, no futuro, a pleitear a compra 
da terra ao Estado, na medida em que ele 
implanta benfeitorias- tidas como de boa· fé, 
o que não pode ser em _d~orrê:nda da lei 
que proíbe, habilita o cidadão a pleitear a aqui
sição das áreas do poder público. Portanto, 
há uma inversão: ao invés de as tem1s devo
lutas serem colocadas à venda e, a partir daí, 
mediante prOCeSSO regulado de alienação. dar 
ao adquirente as condições de ingresso, -ele 
invade para depois pleitear do poder público 
a compra da mesma. 

Finalizando, tenho apenas mais dois itens 
a colocar:. o ~úncio do Plano Nacionãl de 
Reforma Agrária, por certO; criou também ex
pectativa além daquilo que o Govemq pôde 
respaldar. Falou-se no assentamento de um 
mahão e quatrocentos mil col(Jri6S no período 
de quatro ou cinc..o anÓ$. Na medida em qUe 
não se pôde respaldar e se criou uma grande 
expectativa no âmbito da sociedade. isso levou 
a que os trabalhadores s_em b;!rra buscassem, 
na ação d~ 1riVasão, instrumento de p~ 
de forma que pudessem ter viabilizado o aces
so aos seus lotes para trabalho e produção. 
E o desempenho em si do PNRA. não obstante 
a expectativa cricida, Foi muito pequeno. E há, 
em todo esse_ emaranhado, a ação política 
daS cOfrente&_adversas e que tem que ser con
siderada. Existem aqueles que, na verdade, 
não eStão dis-poStOS a concprrer para o equa~ 
cionàfnentó:-dos conflitos. Ao contrário, vêem 
nisso um i~trumento de fortaledmento das 
suas instituições. Eu próprio,-na condição de 
dirigente de órgão de terra no Estado do Pará, 
tive _o_casião de presenciar atitudes desastrosas 
e desumanas em termos de inc.itwnento à in
vasão, quando eu _noticiava às entidades: -
Não façam isso, porque, por certo,"haverá rea
ção do lado adverso! Mas essas ações, às v:e
zes. form:q oonduzidas resultando inclusive no 
assassinato de humildes agricultores. 

Esse quadro da ação política adv~ então, 
também, contribui para o agravamento do 
quadro de tensão e de conflito em áre.as fun
diárias. 

São essas, Sr. Presidente e Sr. Relator, as 
considerações que me permito apresentar, co
locando-me à disposição de V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)
Passo a palayr~ ao_Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) ...:.sr, ~si
dente, Sr. Íris Pedro de Oliveira, havia formu
lado aqui sete perguntas para fazer a V. 8 1 

mas, no curso de sua conferência, foram da
das respostas cabais a quase todas elaS. Resta
ria a mim o seguinte: tem o Senhor, oficial 
ou· ofidosaniente, o número de mortes ocor
ridas na população inc:ligena? Quer dizer, a 
morte de índios, por assassinato, nesses últi
mos cinco ~nos? 

O SR.IRIS PEDRO DE OLIVEIRA-Tenho. 
Sr. Presidente, trouxe aqui, listado, casOs de 
assassinatos e maustratos à população indfge--
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na e se tiver aqui um quadro consolidado acre
dito que, por certo, facilitará a minha resposta 
aV.Ex' . 

Tenho aqui Vaçucocal, em que foram assas~ 
sinados dois índios; caso campestre, caso Kre~ 
maque, Chacriabá, Kuruna, do médio Juruá, 
Maçaracá, Kadinel, Bra~il~ndia, Yanornami, 
Baicari, Ticuna, São LeoPoldo, Raposa do Sul, 
Pancararé, Zoró, Águas Belas, enfim, se V. EX" 
tiver interesse, posso fazer a leitura e declinar 
caso a caso. 

o SR. RElATOR (Leite Chaves)- Não há 
necessidade. Mais ou menos o número dos 
últimos cinco anos. 

O SR. IRIS PEDRO DE OUVEIRA - Sr. 
Presidente, as informaçóeS OíSponíveis são aS 
seguintes: em 1983, Segundo a Suer, na área 
da 2~ Superintendência que é em Mato Grosso 
e da 3~. em Recife, outro, 2 - 1984, Mato 
Grosso, 7; área de jurisdição - não estou 
nominando o município - da 3~ Suer, Per~ 
nambuco, 4; 1985, área de jurisdição da 2• 
Suer, Mato Grosso, 2; 3• Suer, Pernambuco, 
2; e 6~ Suer, Ooiás. 1. Portanto, um total de 
5em 1985. 

Em 1983,.um total de 11~- _ 
Em 1986, um fOtal de cincO, dos quais, um 

em Mato Grosso, três na área de adminis-_ 
tração da 3~ Süer, Pemal'!'lbu~o. e um na área 
de administração de Manaus, 5~ Suer. 

1987, 15, sendo três na área de adminis
tração da 2• Suer; 7 na ár~a de administração 
da Jt; 4 na ârea de administração da 5" e um 
na área de administração da 6" 

1988, 17; 2 na ârea de administração da 
2•Suer; 8, 3•, Pefriambuco; 7,_área das~. que 
é na Amazônia- total de 17. 

Em 1989, 8, dos quais seis na área de admi
nistração da 3~ em Pernambuco; um em Mato 
Grosso, um no Paraná, totalizando 63, segun
do os dados disponíveis aqui. 

Posso também informar a V. Ex", e tenho 
aqui analisado caso a caso, de que, para todos 
os que nominei a V. ~. os respectivos inqué
ritos estão abertos e posso declinar para V. ~ 
inclusive o número dos íriquéritos e dos pro
cessos em curso. Posso passar às mãos de 
V. Ex' 

O SR RELATOR (Leite Chaves)~ Olga-me 
uma coisa: quer dizer que, mesmo depois da 
promulgação- da Constituição, quando esses 
direitos foram ampliados, garantidos e efetiva
dos as mortes continuaram a ocorrer? Parece 
até que aumentaram! 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVE!RA- Basica· 
mente, se considerarmos a p~mulgação da 
nova Constituição, teríamos 8 casos concretos 
que seriam um no Paraná, dois na área de 
administração de Mato Grosso e seis na 3• 
Suer. 

Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de dizer 
a V. fX'I' que, em relação a esses casos especf· 
ficos aqui, vou me permitir aclarar apenas es· 
ses últimos casos. 

Em algÚmas circunstâncias, os assassina
tos atingiram ínclios fora de áreas indígenas. 
Por exemplo, vou nominar o último caso: o 
índio Antônio Ferreira dos Santos foi assassi-

nado a pauladas, em 15 de julho de 89, no· 
Distrito do Vale Verde, no Município de Porto 
Seguro- Bahia. Momentos ~ntes de ser mor
to por popl!lares. Antôr:tio mato_u _um branco, 
conhecido como "Lu' _com um tiro de revól
ver durante uma dis<.ussão em uma partida 
de futebol. 

Então, vejãV. EX", é·importante que se Com
plemente a lriformação, porque a coisa é colo
cada como assassinato de indígena, mas a 
maioria deles acontece fora de áreas indíge
nas. E não _tem nenhum cunho de conflito 
fundiário. É _conseqUênCia de discus~o, de 
desavença havida com índios, fora das áreas 
indígenas. -

_ Posso __ aqui citar o caso antecedente para 
V. Ex" ta;mbéi-ii: Área indígena -earamuru. Para
guaçu. fndío; Djalma de Sous~ Uma, em 21 
de março de I 988, por volta das 1 ~ horas, 
um grupo de fndios Patachós, liderado pelo 
Cãcique Manoel Muniz foi surpreendido no in
terior da plantação de cacau por pistoleiros 
do fazendeiro Pedro Leite na divisa da área 
iliâÍgena, com .intenso tiroteio contra índios, 
dispersando-os em rumo da aldeia. O índio 

_ Djalma Uma foi o único a não _retornar a aldeia. 
Segundo o relato do~ índios, foram disparados 
õ tirOs contra o índio Carlinhos, sendo que 
nenhum atingiu. Em 29- de março de 1988, 
agentes da Policia Federal que estavam na 
área para apurar a ocorrência e· o desapare
cimento do índio encontraram o corpo de 
Djalma: FOI constatado que o índio sofreu tor
tura, teve arrancada as unhas, os dentes os 
órgãos genitais e marcas de queimaduras no 
braço. __ -

Então, vejam os Srs., é um caso concreto 
de assassinato de índio em conseqüência de 
inVasão- das -suas áreas, mas já está aberto 
o competente inquérito policial. 

Dei ao Sr. um caSo concrefo de invasão 
de área indige!)a e outro fora_ das mesmas. 

O.SR. RELATOR._(Leite Chav-tiS). -:-_Nessas 
demarcações _ou em decorrência dos seus 
conflitos tem a Funai recorrido à Procurado
ria-Geral da República e ao Ministério Público? 
Eles têm também competência e responsa
bilidade de promover defesas dessas? 

O SR. !RIS PEDRO DE OLIVEIRA - Não. 
No processo de demarcação, não. Essa é uma 
providência mais administrativa e, diga-se de 
passagem, Senador, sempre executada me
diante contrato com terceiros; quer dizer, ela 
nao tem sido cóiwocada a assistir, até mesmo 
porque - acredito eu - que não disporia 
de meios, na medida em que as áreas a de
mm-c_ar são extensas. Agora, posso_ afirmar a 
V. Ex" o seguinte: a Funai mantém, hoje, um 
nível de entendimento - diria - bom para 
ótimo com o Ministério Público Federal 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Refiro
me ao caso, pot exemplo, de títulos falsos, 
de ocupação de áreas; o próprio Ministério 
Público tem iniciativa Própria, quer dizer, pode 
agir ex officío e está _fãzendo. . 

O SR: IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - Está 
fazendo. 

Agofa mesmo, aliás, parece-me que depois 
de amanhã, inclusive, alguns membros do Mi-

nistério Público, a convite nosso, estarão visi
tando a Dha do Bananal, de forma a fazer uma 
avaliação mais completa do quadro que infor
ma as ivasões, de fonna a permitir que possa 
melhor subsidiar ações de despejo já intenta
das pelo Ministério Público para desocupação 
da Oha do Bananal. Portanto, tem havido essas 
ações por parte do Ministério Púb)[co Feder~!. 

O SR RELATOR (Leite Chaves) -.,. Essas 
res_er:vas indígenas são terras do domínio da 
União, em razão disto, são imprescritíveis. 
Tem a Funai difundido, de forma ampla ou 
na medida do possível, de que são impres
critíveis e, mesmo aqueles que as obtiveram 
através de titulas falsos ou forjados, nem se
quer por usocapião chegarão a se tomar titular 
desse domínio? Ela tem procurado, depois 
da nova Constituição, dar isto como um noti
ciário para conter essas falsificações de títu
los? 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVEIRA - Não. 
Não tem. Diga-se de passagem que é muito 
boa a lembrança de V. &- O que a funai 
vinha e vem fazendo é apenas aftxar placas 
nas áreas índigenas dizendo: ·'Trata-se de área 
indígena. Proibida sua ocupação na forma da 
lei". É uma chamada que, quero crer, não 
atinge_ os efeitos que_ V. Ex- acaba de ques-< 
tionar e acredito sugerir como medida de con
teção e de avanço de invasão das áreas indíge
nas. Acho excelente a obseJVação de V. Ex!', 
mas devo afiançar a V. Ex' que nenhuma ini
ciativa nesses sentido foi tomada; pela_ Funai. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Nessas 
áreas que foram tomada por minera dores, tem 
oc.arrJdo mortes também? E onde tem havido 
esse consentirriento? As tribos têm participado 
do resultado dessas expl9rações auríferas? 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVE!RA - Em 
termos de morte, a Imprensa noticiou - e 
com a<::erto -tivemos recentemente a morte 
de dois índios e uma criança na área dos Yano
mamis, praticadas por garimpeiros, em Rorai
ma. Em relação a esse quadro especifico, evi
dentemente, tive oportunidade de informar a 
V. Ex• de que se trata de invasão da Reserva 
Yar1omami. Portanto, não há absolutamente 
o consentimento, a exploração é clandestina 
e as_ medidas judiciais pertinentes ao reigresso 
da comunidade as suas áreas já foram tomada 
pela Funai, inclusive há ação em curSo na 
Justiça Federal, pleiteando a ação de reinte
gração de posse por parte das comurUdades 
nas áreas ü_egalmente apossadas hoje pelos 
indígenas. o primeiro caso concreto que citeí 
a V. Ex" foi esse de morte_ dos índios Yano
mamis. 

Vou citar mais dois outros casos a V. EX': 
tivemos recentementé notícias da presença de 
garimpeiros aqui, no estado de Goiás, na área 
do_Avá Canoeiros. Em relação a essa invasão 
e atividade_ de garimpagem ~ consequênda 
de invasão - sem nenhum consentimento 
da Funai que, aliás, não poderia, nem da co· 
munida de. 

Em relação a essa invasão na área dos Avâ 
Canoeiro, a Funai conseguiu reverter, na me
dida_ em que obteve da Justiça decísao favorá
vel ao despejo. Já executou esse despejo, com 
sucesso, na área de Goiás. 
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Agora, temos outros casos de presença de 
garimpeiros em áreas indígenas - no Mato 
Grosso- sem o consentimento de ninguém. 
Aliás, nem poderia existir. E temos, sim, apre~ 
sença da atividade de garimpagem na área 
dos índios Catapó, "no sul do Pará. Essa. por 
força de entendírnentos da comunidade com 
uma empresa estatal que hoje explora, pare~ 
ce-me que uma subsiJ:l_iária da Vale do Rio 
Doce e que paga os índios um royaltiesde 
correntes do exercido dessa atividade. Portan· 
to, concreto, explorando de forma relativa· 
mente organizada e mediante contrato, só tem 
esse caso específico da área dos <:aia pós~-no 
sul do Pará e neste caso eles pagam-royalties 
às comunidades indígenas. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Esses 
roya/tíes pagos com lucros decorrentes da 
exploração direta das tribos se de_stin_a ~pró· 
prias tribos? A Funaitem conhecimento dfsso? 
A que se destina isso? 

OSR. IRIS PEDRO DE OLIYEIRA-Lamen· 
tavelmente, a Funai não tem administração 
sobre isso. Não obstante a legislação lhe con
fira poder e determine que ela, Funai, receba, 
administre a aplicação disto, a reversão disto 
em favor das comuniçiades, a Funai não tem 
tido condições de fat~r is_to e a nossa auditoria 
às vezes nos pressiona, o próprio Tribunaí de 
Contas questiona es~ Omissão da Funai. 

Agora, ela não tem conse_guido. 
Vou dar um exemplo concreto ao Senhor. 

Em relação à venda de madeira no sul do 
Pará, em relação a essa garimpagem no sul 
do Pará, as lideranças se organizaram; articu
laram com a empresa e recebem esse recurso, 
que é depositado numa conta, incontinente 
entregue às lideranças indígenas da área e 
quase sempre não os aplica iem favor da co
munidade. No caso específico do sul do Pará, 
esses recursos beneficiam pratiCàmente Pau
lin? Paiakã, Tutupombo e a famma- deles. Po
deria depois, se tiver oportunidade, trazer a 
relação dos que, na verdade, se beneficiam 
diretamente do resultado dos roya/Uespagos 
pela exploração minera em área indígena. 

Da mesma forma, em relação à exploração 
madereira irregular que ocorre em algumas 
áreas, todo' o resultado reverte em favor de 
Uderanças e, em alguns casos, evidente, cãffi 
retomo às comunidade_s. Mas, na maioria, be
neficia lideranças isoladas a Funai não tem 
tido condições nem forças para reverter esse 
quadro. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - ·eomo 
está o caso de Roraima, no qUe díz resp~ito 
àquelas invasões por garimpeiros? 

O SR. !RIS PEDRO DE OLNEIRA - Sena
dor, reafirmando a V. Ex" o que ainda há pouco 
tive ocasião de dizer, a primeira tentativa feita 
pela Funai no sentido de destruir as pistas, 
porque o que se noticia hoje é a existência 
aproximada de 40 a 50 mil garimpeiros na 
área dos Yanomami. A Funai, pelos seus 
melas. por certo não cons_eguirá conter nem 
reverter esse quadro - é preciso que fique 
bem claro isso aqui mas, buscou acionar as 
instituições responsáveis por esse apofamen· 
to. A primeira fase foi contida e buscava, atra.· 

vés da For~ Mrea. interditar vôos para a área 
dos Yanomami, assim como o uso das pistas 
clandestinas em número superior a 100, qUe 
construíd~$_ lá, na área dos Yanomami. La
mentavelmente, não logrou êxito, na medida 
em que a justiça entendeu que o direito de_ 
sobrevivência dos garimpeiros incluía ne"ces." 
sariamente o uso e o pouso ·de aeronaves na 
área dos Yanornam!. l;m conseqüência, ela 
ri&o põde -iffiplementar- a mêdida mais barata 
e que eStãVa ao nosso alcançe, que era a des
truição -d~ piStaS clanaeStmaS- existentes, e 
que viabiliZa o ingresso da quase maioria dos 
garimpelr'os qLÍe estão lá. 

ô par dessa situação, foi feito o ingresso 
em juiZo, pleiteando reintegração agora por 
parte da Fuoai;já_obtivemos. semana passada, 
uma dec~São favorável em relação a parte, por
que são várias aldefas; estamos iniciando, de 
hoje para amanhã, a destruição de algumas 
pistas próximas as áreas dos Catrimani. Espe
ramos, sim, os ineios e o apoio policial e mili
tar, necess·áiio a qtie se cumpra á8 vad.iaç~o 
dos garimpeiros da área dos Yanomami. 

Ccincr~ci çla parte da Funai foi o pleito admi
nistrativo ao Ministério da JUstiça e ao Depar
tamento da Pà!ícia Pederal, a ação na Justiça 
pfeitiaíido_ a reintegração _e a ação, já em fase 
de- execl!;ção, cOm base na liminar concedida, 
pataª interdição de uma pista qUe eStá sendo 
construída na área do CatrimaOi. 

Sr. Senador, essas são, em linhas gerais, 
as açóes ern..curso r~lacíonadas com o caso 
específico dos Yanomami. Devo dizer a V. Ex" 
que entendo Imprescindível e indispensável 
que se exercite essa _medida de retirada dos 
garimpeiros, porque vem ocasionando um 
marev9rme, além- de ilegal, enorme a essas 
ComUbi4ades.-Mas, ·devo -dizer a V. Ex", a Fu_n_ai, 
peloS seus meios, por certo, não terá ccin:di~ 
çOeS de executar, mas fez aqw1o que estava 
ao seu alcance. Solicitou às autoridades, indu~ 
sive ao MinistériO da Justiça. Posso traz~ a 
V. Ex' o documento que eventualmente solici~ 
tou essa providênCia, assim como cópia das 
petições que noticiam o apoio judicial compe
tente para reintegração da comunidade às 
áreas, hoje, desapossadaS por força à e InVaSãO 
dos_ garimpeiros. 

O SR.-PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Aprove-itando a pergunta dO Senador (Leite 
Cifuves) gostaria de fazer uma complemen
tação. A COnsfifuição FeQ.~ral proíbe a ativi
~de ga~irnpeira e~_Méa indigena Ao_ con~ 
trário da ?rtlvidade garimpeira em outras ãreas 
Onde -se permtte, inclusive, prióritariamente a 
~onstituição de cooperativas, a atividade ga
rimpeira em área indfgena está terminante
mente proibida pela Constituição Federal. Per
gunto a V. Ex- o segui11-te: a não~implemen
tação, a não~ exeGUção d9 dispositivo co!lstitU
cional, no caSo do Estado de Roraima, rião 
levaria a não-iffiplementação da proibiçãO, isfo 
ê, a não-evacuação dos garimpeiros , a não-e~ 
xec.u_ção das nonnas cons~tudonais, não leva
ria à total falência toda política mineral a· ser 
deseiWolvida pela Funa.i nas áreas indígenDs? 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVEIRA- Con· 
cordo com V. Ex', Senador. Primeiro, é um 

ql.léldro desolador e é indefensável o que_ esta
mos presenciando hoje em relação a presença 
de garimpeiros nas áreas dos Y.;~nomami. É 
indefensável. Tudo o quanto se disser em rela~ 
Çâo àquele quadro, eu diria a V. Ex!' que pode
ríamos até agravá-lo. É uma situação _e}d(ema~ 
mente critica Tive oportunidade de Iâ estar, 
sobrevoar ~guns rios e o nível de p_oluição 
que se alcança hoje é desastroso àquela co~ 
munidade. 

Em relação ao ~erclcip_ da atividade de ga_. 
rimpagem em área indígena, confofme V. EX" 
bem colocou~ ela é verdade, não há alternativa, 
não_ há perspectiva de ser. viabilizada. Corrt 
relação a exploração minerária, está na ciepen
dênda ... 

O SR. PRES!DE:NTE (Od.ac;r.S"""'S) -Re
feO·me a exploração mineral por garimpagem. 
Por empresa nacional está permitido, a. juízo 
do Congresso Nacional. 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVEIRA - Por 
garimpagem não há hipótese, na medida em 
que a lei veda terminantemente. Temos duas 
situas=ões que concorrem para que na verda
de. .. 

O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares)~ V. 
EX' me pe_rmí~e cçmpleinehtar'o penSamento? 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVEIRA - Com 
prazer, ouço V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Odack Soares) -A 
Funai tem perspectiva de encontrar eretivo 
apeio do Poder Execut[vo_Federal no sentido 
de evacuar essas á_feas? A questão do Estado 
de Roraima é de eva<:uação das populações 
garimpeiras. A Funai, efetivamente, tem essa 
esperança, essa perspectiva de dispor de 
meios concretos da parte do Governo Federal, 
do Poder Executivo FederaL no sentido de 
executar aquilo que está no texto CQnstitucío
nal, isto é, a proibição da garimpagem em 
área indígena? 

O SR. !RIS PEDRO DE OLIVEIRA - Sr. 
Presidente, em _ _t_e_n:n~_d.e_ vcntac!e política, es
tou absolutamente convencido que temos o 
apoio. Em termos de decisão e vontade polí~ 
tica do Presidente; estou absolutamente con
vencido dessa disposlção. Em relação aos 
meios, hoje tenho dúvidas se na verdade -
a Funai, por certo, não _tem. Quero reiterar 
isso peremptoriamente. A Funai não tem es
trutura, nào tem recurso, não tem nada. E 
até onde as dis<:lJss~S têm sido -c_o_nduzidas, 
Senador, o que tem sido colocado como fator 
restritivo é a disponibilidade de recursos para 
enfrentar essa nledida. O ·custo seria eleYCJdO. 
basta Ver Que estou, erri relação a esse caso 
dos Catrimaoi-.:. de_ve atingir uma fmita parte 
dos que estão lá - os dispêndios atingem 
50 mn cruzados, 

Acredito que uma mobililação mais ampla, 
por certo, terá um custo considerável. Hoje 
esses recursos !!à-o e~~!'l disponíveis para o 
cumprimento dessa dlligência. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Pa
rece-me que, de certa fotma, o Governo e 
as autoridades públicas têm conduzido essa 
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questão da garimpagem na área dos Yano· 
mami de forma dúbia. Até este momento, to· 
das as ações governamentais ou políticas, va· 
mos chamar assim, têm se-dirigido no Sentido 
de que é possível encontrar um jeito para a 
questão, quando na realidade é uma questão 
sem jeito, porque a Cohstituição veda a 9arim-· 
pagem em área indígena. Talvez não fosse 
um caminho procurar simultaneamente uma 
ação executiva conseqüente, procurar chamar 
a atenção do próprio Governador do Estado. 
de Roraima para a impossibilidade constitu
cional de se encontrar esse jeito, porque esse 
jeito só seria encontrado com a modificaçllo 
do texto constitucional O que-a própria Coris
títuição proíbe fazer neste momento. 

O SR IRIS PEDRO DE OLIVEIRA -Sena· 
dor, tenho o .sentimento de que este não é 
o desejo da so.ciedade,._ é o_ contrárlo. O que 
se pretende, na verdade ~ e ~ é_ a vontade 
expressa na Constituição - é de s-e fmPedir 
a garimpagem em área indígena. Entendo as 
colocações de V. Ex", mas acho que ·o texto 
é muito harmonioso com a vontade nacional 
e das comunidades. V. Ex' não tenha dúvida 
de que a proibição é o sentimento e o desejo 
da sociedade como um todo. 

Especificamente em- relação as pi-ovidêO
cias- e aqui vou valer-me de uma lembrança 
do Senador Leite Chaves- o Ministério Públi
co, com certeza, buscou um caminho que 
considero viável e que, na medida em que 
aJustiça deferir o pleito a ela solicitado, vamos 
conseguir reverter. Ele pleiteou a interdlçáo 
e a destruição das pistas_ clandestinas que já 
estão construJdas. A ação já estâ ajuizada, já 
está em fase de instrução. Estou absoluta
mente convenddo de que na medida em que 
houver es_sa decisão favorável à destruição e 
à interdição_ das pistas clandestinas, um gran
de passo será tomado no sentido de reverter 
esse quadro que tem que s_er cumprido em 
conseqüêricia de duas· condi<;ionantes. Pri
meiro, a orientação constitucional e a vontade 
da sociedade, como um· todo, que não con· 
corda, absolUtamente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. 
S• disse que o GoVerrro tem vontade política. 
Essa vontade politica do Governo, de certa 
forma, não se anula pela não colocação de 
meios nas mãos da Funai, para execução da
quilo que está na Constitufção? Acho, inclu
sive, de certa forma, que tem havido uma 
omissão doMJnistér!oPúb!Ico-f-edere~. a-quem 
compete, inclusive, na forma da Constituição, 
a defesa dos Interesses jndígenas. Acho que 
essa questão vendo sendo conduzida, não da 
parte da Funai, porque está claro que a funai 
não dispõe de meiQs e recursos para efetivar 
o disposto constitudonalmente. Mas, parece
me que, do ponto de vista do Qoverno Federal, 
a questão vem sendo conduzida muito buro
craticamente, como se fosse uma questão 
qualquer, um problema qualquer. 

O SR. !RIS PEDRO DE ÓUVEIRA :___ Con
cordo com V. EX' Acho que já devia ter havido 
um apoiamento mais concreto no sentido de 
prover os meios para a execução dessas medi-

das. O que tem sido colocado, sob o ponto 
de viSta legal, pelas instâncias ç:o_mpetentes 
é que, em fãce do cerceamento ímposto pela 
primeira deSis~o judicial, rio sentido de inipe
dír a destruição das pistas: O que estaria se 
buscando, em primeifo pla!'lo. o s;eguinte: o 
consentimento da justiça para que pudesse, 
num segUridl) pçmto, desencadear as medldas 
conSeqü~':l~es. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A 
Funai tem encontrado multo problema em 
relação a essa. questão das áreas indígenas 
com os projetas de colonização do Incra, que 
muitas vezes _se fazem dentro de áreas indíge
nas, e também com órgãos públicos. Estava 
vendo nesta documentação que nos foi enca
minhada, e as Centrais Elétricas de Furnas 
teria até des_apropliado urna área para a cans~ 
truç:ão de uma usina hidrelétrica, área esta 
que está dentro da área indígena. 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVEIRA - Com 
relaç_ã_o a colonização, temos. alguns casos até 
Concretos no Estado de V.&, Rondônia. Em 
Rondônia temos o caso do Projeto Burareiro, 
que é um projeto que as indicações noticiam 
de que teria sido implantado(i dentro de áreas 
indígenas. E Por que estou coloCando com 
uma certa dúvida? Porque, na verdade, Sena
dar, a implatação do projeto antecedeu à de
marcação da área. Portanto, na ocasião que 
o poder público, através do Incra, concebeu 
o projeto e desen~acleou, a área não estava 
démarçada ~nem_ sequer interditada. 

O SR. PRESIDENTE (Odaéir Soares) -ln
dusive tinha sido liberada. 

. O SR.IRIS PEDRO DE OL!YÉIRA- Perfeito. 
Toda a idéia que se tinha, a idéia ?Jdmtnis
tràtiva', concretã e-ra a de que a área dos Urueu
wau-wau não atingia o Projeto Burareiro. Hoje 
não. Existe essa superposição que estamos, 
indusive, discutindo. Em relação ao caso con
creto que V. Ex• agora citou, que foi da hidrelé
trica de Fumas ... 

O SR. PRESIDENTE (Odácir Soares) -
Furnas desapropriou, para construir. na área 
dos Avá Canoiero, a hidréletrfca Usina Serra 
da Mesa. Desaprop-riou 5. 780 hectares dentro 
de área indígena. 

O SR !RIS PEDRO DE OLIYEIRA - Eu, 
particularmente, não conheço em concreto 
essa desapropiação ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Os 
próprios órgãos fedei-ais, de J:erta forma, às 
vezes, obstaculizam. 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVEIRA - ... por 
falta dessa interaçào. Nós temos, na verdade, 
cas:os em que a ação do próprio poder público 
desestabiliza, às vezes, a ação da Funai e atin
ge as comunidades_ indígenas. V. Ex• citou 
concretamente, e nós poderíamos citar outros 
relacionados com construção de hidréleticas 
e que, event_ualmente, ~.fetou,s_em que tivesse, 
historicamente, havido um entendimento 
mais primoroso .dessas entidades com a Fu
nai. J\1\as hoje isso melhorou consideravelmen
te. Basta V. Ex!' ver que a EletrObrás s6 recente-

mente veio criar um departamento de meio 
ambiente de forma a permitir esse entrelaça
mento e essa articulaçªo maior com a Funai 
e-cOm os ógãos ambientalistas na execução 
dos seus projetes hidroelétricos. Então, eu 
acho que algumas medidas, de concreto, já 
existem. Agora, historlcamente, nós vamos en
contrar, por certo, distorções como essa que 
V. EX' teve ocasião de nomJnar. 

O SR. PRESIDENTE (Odaclr Soarés)
Concedo a palavra ao nobre relator. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves- Sr. Presi
dente, Dr. fris, uma invasão dessa, recente, 
ela gera as três reações: uma, que é _a do 
esforço, que Os próprios índios podem usar. 
O esforço Imediato é um~ legíQma d~f~ª da 
posse. Eritão, digamos, ela pode, também, re
correr à polícia, porque tanto o;sbulho quanto 
à turbação são atos de _usurpação, e usurpa
ção é crime- e tem, depois, a Justiça, que eu 
acho, s_eria a última instância: 

Oi"ã, COm uma nOva ConStitWçã6 não pode
riam ser as comunidades indígenas prepara
das a fim de que elas saibam se defender 
ou dar conhecimento a autoridade como pro
ceâer, se as -reservas já estão delimitadas elas 
saberem localizar e serem as primeiras a noti
ciar à própria Polícia Federal?-Quer dizer, um 
esclarecimento delas, nesse sentido, não seria 
uma das grandes funções da Funai, agora, 
com o novo comprometimento cohstitucio
nal? 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVElRA - Eu 
acho que é muito bem lembrado, Senador. 
Aliás~ V. Ex" lembrou ao alerta que se devia 
fazer em relação à sociedade envolven~ e 
com muita oportuna lembrança, também eu 
acho que nós devemos nos mobilizar nessa 
direção em relação às comunidad_es. Mas eu 
posso adiantar a V. Ex" que em alguns casos, 
eu diria que quase na maioria deles isso já 
acontece. 

Vejam V. ~ nós temos aqui a presença 
do ex-Deputado Mário Juruna, o Cacique Má· 
rio Juruna, de que obteve, através desses 
meios, a proteção dos territórios dos Xavantes. 
Tem os a do Cacique Raoni, que também tem 
tido a proteção mediante essas atitudes con~ 
cretas da própria comunidade indígena. En
tão, eu acho que em algumas áreas isso acon
tece. Mas, o ideal é que se cumpra isso de 
forma mais metodizada; o ideal é que oriente
MóS ·as- Comunidades e_ não existe, assim, de 
forma sistematizada esse procedimento por 
parte da F una i. Eu o recebo, agora, como 
1.Un alerta de v~ Ex" e vamos orientá-los nesse 
sentido. 

O SR PRESIDENTE (Odacir Soarei)- Es· 
sa falta de recursos da Funai, essa precarie
dade no sentido de dar assistência, de dar 
apoio às comunidades indígenas, essa reali
dade de certa forma não tem levado as comu
nidades indígenas a se aproximarem cada vez 
mais das comunidades brancas .-e com elas 
manterem uma relação de fato, e que de certa 
forma: nega o estatuto do índio, nega a legisla
ção, nega as normas constitucionais? 
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O SR. !RIS PEDRO DE OLIVEIRA - Eu 
concordo Senador. Porque vejam V, E:X"' que, 
se por um lado agente quer combater as ativi
dades de exploração madereira em áreas indí
genas, e há até o consentimento de algumas 
comunidades na exploração de minerais, co
mo o· caso, a garimpagem, e, por incrível que 
pareça- e sobre isso também nós falávamos 
ainda há pouco, e até o próprio cacique tam
bém citava - se por um lado nós temos, 
na verdade, o agente branco, o funcionário, 
o minerador induzindo, por outro, também, 
nós temos o índio consentindo au, às vezes, 
até buscando esse relacionamento. J:: conse
qüência dessa falta de apoio. É indiscutível. 
Na medida em que a Funaf não pode empres
tar a ele - e nós temos casos concretos, por 
exemplo, de comunidades, o próprio Caiapó, 
atinge, hoje as necessidade_s dessas comuni· 
dades, na medida que foram contactadas, 
atinge um nível de aspiração de que a Funai, 
por certo, não tem condições de respaldar. 
Não tem e acredito que não terá. Mas existem 
outras aspirações menores de que se ela c-on
tasse com recursos mais expressivos ela pode
ria, por certo, respaldar. Se nós tivéssemos 
concUções de criar, perante ·essas comunida
des, programas de produção mais bem orga
nizados, de forma que elas criassem condi
ções de sustentação e de comercialização de 
ex__cedentes, como é o caso das populações 
indígenas lá do sul do Brasil, essa situação 
não ocorreria. Então, veja V, Ex- que esse qua
dro, esses desajustes ocorrem com mais fre
qüência nas áreas do norte onde o riível de 
necessidade é grande e o nível de apoio da 
Funai é muito pequerió. Ehtão, não podemos, 
na verdade, oferecer a essas comunidades 
apoio nas atividádes de produção, nas ativida
des de educação, é precáriO -o nível de apoio, 
e nas atividades de saúde. E, em cons_eqüên
cia, eles buscam pelos seus meios. E o meio 
disponível mais curto, no caso, é a venda da 
madeira clandestina, é a pesca em escala até 
predatória, como a imprensa noticiou outro 
dia a troca de _2 mil quilos de peixe aí na 
Dha do Bananal por um jipe, por parte da co
munidade, porque na medida que ela conhece 
e tem acesso a esses benefícios, ela quer usu
fruir deles. Evidentemente que não se pode 
admitir, pretender que o Cacique Raoni vá para 
a tribo dele a pé, na era que nós _estamos, 
depois de ter sido dado a ele a oportunidade 
de conhecer o mundo e se hospedar em hotel 
de _cinco estrelas em todos oS países que visi
tou. Então, hoje, quando ele volta para a sua 
tribo, ele quer se valer de urn melo de locomo
ção mais rápido; ele quer se valer do hellcóp
ele quer se valer do avião. Como, agora, para 
fazer a transferência da sua comunidade, ele 
pleiteou helicóptero para transferir a comu
nidade do metutlre para a área do capado. 
Então, veja V. Ex", na medida que em que 
se tem cBlcance para esses benefícios da socie
dade modema, eles querem fazer uso dtsso. 
E. na medida em que a Funai não pode com
traprestar, ele busca na comercialização clan
destina de madeira, na tolerância para a explo
ração minerária, fonte de captação de recur· 
SOS. 

Então, eu quero, ao final, dizer a V. EX' que 
estou absolutamente convencido de que se 
o volume de recursos for convenientemente 
carreados e convenientemente_ administrados, 
é predsO de se ter a consciência também de 
que ao longo do tempo se administrou mal 
os recursos que foram conferidos para o aten
dimento dessas questões. Então, eu estou cer
to de que se isso for convenientemente admi
nistrado deverá haver uma reversão, Mas, eu 
acho que _temos que caminhar para aquilo 
que, no início, eu disse Senador: é preciso __ 
organizarmos essas comunidades de forma 
que elas possam ter os se os meioS e tal, admi
nistrar aquilo que a lei e a Constituição lhe 
confere, esse património enorme de que são 
usufrutuários. Quer dizer, são 82 milhões de 
hectares nas mãos dessas comunidades e 

_ que, praticamente, não produz quase nada em 
favor dessas comunidades. Eu acho que isso 
sim, é que tem que criar essa ccmsciênda, 
organizar convenientemente essas comunida
des para que eles, pelos seus meios, busquem 
essa auto-sustentação, porque acredito que 
numa fase inicial a Funai teria essa respOrisii
bilidade, mas no futuro é preciso que a_sode
dade, as comunidades se organizem para que 
com esses me1os elas -Sobfevivãm e obtenham 
o progresso de cada uma dessas comunida
des. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Num 
esforço muito grande para que os índios se 
defendessem, eles mesmos e as comunidades 
também se defendessem, nós chegamos a 
criar até ficções jurídiCaS, Pai exemplo, o índio, 
que é incapaz, ele, pelo art 232, tanto o fndio 
isoladamente como a comunidade, são partes 
legitimas para ingressar em juízo. Acho que 
seria muito interessante que a Funai passasse 
a instruir essas pessoas, não sei de que forma, 
os caciques e as _comunidades, porque eles 
são capazes. Isoladamente o índio pode inter
vir, em juízo, na defesa da comunidade. 

Por o-utro lado, chegamos a situações muito 
singulares na discussão deste capítulo. Lem
bro-me que há três dias se discutia o § 69 
e havia uma dificuldade muito grande de se 
chegar a um consenso sob:re o uso do solo, 
rios e passagens pelas reservas indígenas. 
Chegou um tempo em que o impasse foi defi
nitivo. Não se admitia que o Estado, o Gover
nador, pudesse ter o direito de fazer uma estra
da ou um outro conduto, mas o interesse da 
Nação é sempre mais relevante. Nós é que 
tivemos a iniciativa até de uma redação que 
foi mantida como esta, art. 231, § 69: 

" •.. o domínio e a posse das terras a 
que se refere este: a_rtigo, ou a exploração 
das riquezas naturais dos solos, dos rios 
e dos lagos. nelas existentes, ressalvado 
relevante interesse público da União ... " 

_ A ConstitUição protege isso seriamente. Não: 
sei se a Funai está tendo condições de atentar 
para esses novos e elevados objetivos, mas 
os maiores que ela teria em face da nova Cons
tituição seria esclarecer e orientar, porque, por 
mais que ela se aparelhasse em funcionários 
e em meios, seria sempre um órgão limitado 

perante a amplidão de terras, essa vastidão 
concedida aos índios. A Constituição não diz 
mas tem, naturalmente, a atribuição maior de 
fazer a defesa através deles, esclarecê-los. Se 
o senhor tivesse em cada reserva um grupo 
que se preparasse para isso, saberia como 
proceder e como agir diante dessas invasões. 
A Funai teria a,dquirido, inclusive, perpetuida~ 
de no seu esfo'rço de. de(esa através das pró
prias comunidades. 

. Veja o senhor' que é uma ficção terrível con
cedermos ao índio que não é maior sui juris 
inclusive a persOnalidade _para atuar em juízo, 
seja no setor cfvel ou no setor criminaL 

Mas, Sr. Presidente, não era uma pergunta, 
apenas uma lembrança. Estou satisfeito com 
a resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Odacii Soares} -
Passo a palavra ao nobre Senador Aluizio Be
zerra, pedindo a S. Ex" que seja breve, porque 
temos que encerrar nossa reunião_. 

O SR. RELATOR'(Lefte Chaves) -0 Relator 
se rr..::mifesta bastante satisfeito com suas res
postas. 

O SR. IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - Murro 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -· 
Com a palavra o Senador Aluizio Bezerra. 

O SR. ALUIZIO BEZERRA- Presidente, ra
zendo uma visita a toda a região do Calha 
Norte, passamos tanto na região dos lanoma~ 
mis como em Surucucu, Sâo Joaquim, Iaure
tê, e tivemos cóntato direto com as comuni
dades lá existentes. 

Ficamos preocupados com a situação de 
Roraima e fizemos ver ao próprio Governador 
de Roraima a preocupação que tínhamos: diz
se que na oeúpação da terra dos índios há 
garimpeiros, mas são verdadeiras empresas 
organizadas com helicópteros,.com investi· 
menta económico pesado. Se o Governador 
não estava, no fundo, participando indireta
mente dessa facilidade de intervenção do ga
rimpo nas terras dos índios. 

Esse questionàme'nto fLZemos frell.te a fren~ 
te ao d6Vemidor, lá na Base Aérea de Rorai
ma. E a informação que tenho, por alto. é 
de que cerca de 70 mil garimpeiros invadem 
aquelas terras, rompendo toda estrutura de 
contato Com oS índios, onde vai toda sorte 
de relac_lonamento. que trél2 danos, nãO so
mente à ecoloQia como às comunidades nati
vas; realmente é uma verdadeira anarquia, até 
no u~a: e_ na exploração dos recursos minerais 
do-solo e do subsolo. 

Em contato com o pessoal da Aeronáutica, 
que tomou medidas, até Certo põi1to, fãffios 
informados de que militares da Aeronáutica 
estão com processo até hoje porque tomaram 
medidas duras para conter esse processo-de 
exploração predatória, tanto do ponto de vista 
e-cológico como do ponto de vista das comu
nidades natiVas. - · 

Este é o pnmeiro questionamento:· Se h"à 
alguma providência para ordenar essa ação 
que, no meu. entender, é prejudicial do ponto 
de vista da natureza, das condições ecológicas 
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regionais, mas. sobretudo, do ponto de vista 
das comWlida,des nativas que são reduzidas 
a pó nesse relacionamento violento, sem ne
nhuma participação, sem-nenhuma organi
zação dos garimpeiros; fala-se em nome do 
garimpeiro, hái uma defesa do garimpeiro a 
nível nacional hoje, mas na realidade são em
presas que têrrt 5, 6, 1 O táxis aéreos, tem 30 
balsas, tem 20 balsas. Isso não é garimpeiro, 
isso não -é proteger o pe·queno produtor, o 
pequeno proprietário. Esta é urna primeira 
questão. -

Segunda, com uma ce-rta dificUldade che
gamos a Surucucu, porque- o -tempo estava 
ruim e não existe nenhuma estação de rádio, 
mas ali havia realmente um abandono, o:u seja, 
a presença da Funai não é- muito sentida. Pude 
verificar, realmente, uma situação difícil da co-~ 
munidade nativa nessa região. Em São Joa
quim havia melhores condições, mas, tam
bém, a situação, da parte da Funai, no que 
diz respeito ao apoio do relacionamento era 
muito ruim. Em lauretê fOi onde encontramos 
as melhores condições, mas em funç:ão das 
atividades das entidades religiosas que fazem 
justamenté, o aproveitamento da mão-de-o
bra da comunidade nativa produzindo artesa
nato, até de boa qualidade, para comercia
lização. 

Tanto me preocupei que fiz uma Visita a 
essa região do Calha Norte,_ para verificar a 
situação da garimpagem feita em terra dos 
lanomamis, que_ estão causando_danos às co
mw:~ldades nativas. Há uma falta de apoio 
completo tanto em Surucucu como em São 
Joaquim por parte da Funai. 

Eram estes os_questionamentos que queria 
fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Es
sa primeira pergunta do nobre Senador Aluizio 
Bezerra já foi respondida no curso do depoi
mento que o Dr. lris prestou aqui e, também, 
no curso da reunião quando outras perguntas 
semelhantes foram formuladas, mas passo a 
palavra ao Dr. !ris. 

O SR !RIS PEDRO DE OUVEIRA - Vou 
inverter a ordem das respostas para facilitar 
o meu raciocínio. 

Primeiramente, vou abordar o problema do 
abandono do posto da Funaf em Sun.lcucu 
e a situação de São Joaquim e [auretê. 

Em relaçaO aà abandono é verdadefro e 
tive ocasião, inclusive, de ver fotograftas: 

Senador, deixe-me dizer a V. Ex•, este ano 
vivemos, aliás como de resto sempre, quase, 
uma situação atípica em relação ao problema 
de recursos na Funai. Lamentavelmente e pàr
ticularizando o problema do projeto Calha 
Norte, tínhamos todos um planejamento de 
fortalecimento dessas estruturas da Funai no 
Estado de Roraima, e em toda a área de abran
gência do Calha Norte, mas fomos cerCeados 
por problema que fugia à- nossa alçada. O 
Orçamento da União contemplou recursos 
substandais para que pudessemos, na verda· 
de, atender todas essas necessidades, mas 
dentro da nova orientação legislativa, não obs~ 
tante esses recursos fossem em decorrência 
de convênios, dependíamos da aprovação pe--

lo Congresso Nacional da apliéação de crédito 
para aplicação dos recursos decorrentes de 
cónvênios. 

Veja V. ~-que tínhamos recurso em caixa, 
desde de janeiro deste ano, disponível para 
implantar essas ações, mas só agora, no dia 
-~de setembro, é que_ g_Çongresso Nacional 
aprovou o Cfédito que está-nos permitindo de
sencadear essas- medidas. Lameri.tavelmente, 
tínhamos o recurso financeiro, tínhamos os 
lrlStruiTlentos formaiS assinadOs, mas não tí
nhã.iiiOS-OCfédito, rião podíamos gastar, está
vamos na dej:iindênclci da aprovação desse 
prOjeto de lei,~ 6 jumbão, aliás ainda estamos 
numa peejuena depe~~~!'Jciá PoSso adiantar 
a V. Br que Jogo que foi aprovado, as provi
dências já fo_rarri_desericade.9.das, tanto em re~ 
lação a- São Joaquim, corno Surucucu e lau
retê.--

Tenho _aqui em mãos - posso passar a 
V. Ex" - toda _a discriminação dos recursos 
contemplados no Projeto Calha N()rte, para 
revitaliZar toda ação de Governo nessas loCali
dades, que passa, primeiro, pela estruturação, 
recup_eração de postos. E os recursos aparta
dos são significativos dentro do horizonte de 
recursos da Ftinai_, na medida em que, ainda 
há pouco, eu dizia aqui ao Sr. Presidente e 
ao Sr'; Relator, a média de recursos apartados 
para cada posto da Funai, no Seu orçamento 
originário, é da ordem de 21 mil cruzados, 
.sendo que especificamente_ para_essa área
veja V. Ex•- de Roraima, hoje, o Calha Norte 
çontempla recursos de um -milhão e setecen
tos mil cruzados novos. 

Então, -devO dizer a V. EX" que ·os meios, 
os recursqs financeiros para atender essas ne
cessidades estarão disponíveis, acredito eu, a 
partir de hoje, com a aprovaç~o dessa medida 
legislativa, Os conVênios já estão sendo_ elabo
rados e vamos tentar reverter. Agora, concor
do com V. Ex", realmente há um estado de 
abandono, tanto da área do Suruc_ucu - e 
diria a V. Ex~- como de outras áreas-tanlbém. 

O Projeto Calha Norte, não obsiante profun
damente questionado, constitui-se num Ins
trumento de extremo fortalecimento da ação 
da F unai naquela área. E V. Ex• deve ter sentido 
que isso fortalece sobremodo a ação da F unai 
e tem-se _constituído_ num instrumento de 
apelo não só a nível ali de Roraima, mas do 
Ama?_onas, estendendo-se em toda a faixa de 
atuação do projeto. 

O SR. ALUIZIO BEZERRA - Concordo na 
medida em_ que abre uma estrutura para a 
Funai aQk, sem que hà.ja inter(erência, cada 
um agindo Independentemente. 

O SR. I RIS PEDRO DE cYLNEfRA- Perfeito. 
Em felação ao problema dos Yanomamis, 

devo d_izer __ a _V. Ex• que ~ ÚJdefensável tudo 
quanto estamos vivenciando em relação ao 
problema de invasão ... 

O SR. ALUIZIO BEZERRA- Só quero fazer 
uma_ob"Setvação. -

Na Lei de DíretriZes, a LDO, inclusive depois 
da viaÇJem que fiz à região. discutindo com 
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o pessoal da Saden, que veio aqui, apresen
tamçs_ a emenda que foi aprovada e que setve 
de _base para orientar õs recursos do orça
mento deste ano, com relação ao Calha Norte, 

O SR. !RIS PEDRO DLOUVEIRA - Mas. 
em relação aos Yanomamis, é indefensável 
tudo quanto_ se pretenda justificar em relação 
àquilo. 

Primeiro, é ilegal, porque contra a Consti
tuição. O que se está fazendo hoje é invasão 
de área indígena, ferinao a Constituição. 

Por outro lado, conforme bem disse o Sena
dor Odacir Soares, nãO há como reYerter, na 
medida· em que a Cbnstl1uição é taxativa, proí
be a atividade de garimpagem em área indíge
na Portanto, não há como criar expectativa 
de que, no futuro, se equacione; porque não 
há solUção. Ê vedada a atividade de. garim
pagem em área indígena. 

Terceiro, o prejuízo de natuieza cultural e 
social que ~stá_trazen.do ?_comunidade~ incal
culável, sem-dizer que está trazendo um pre
juízo material também enorme a ess_a _comu
nidade. 

Quanto ao prejuíZo, é indiscutível, quanto 
à responsabilidade politica, já tive ocasião de_ 
dizer que a vontade politica de retirar existe. 
Os instrumentos não estão disponíveis por 
parte da Funai, inaS há todo um acionamento 
voltado para o atingimento desse_objeti_vo. 

-Estamos admitindo que, tão logo ã Justiça 
conceda decisão favorávd à ação intentada 
pelo Ministério Público, no senti~o _d~ destruir 
e interditar -ãs pistas em uso - essa é uma 
açào de custo reduzido para ser implementada 
- vamos conseguir, a médio prazo, reverter 
e devolver aos índios Yanomamis a tranqüi
lidade enormemente afetada pelos garimpei
ros, como V. Ex" bem colocou, por essas su
postas entidades de garimpagem, porque, no 
duro, só o garimpeiro nào está tirando resui~ 
tado daquilo. Quem o está tirando são empre
sas organizadas, que viram, no instrumento 
da garimpagem, uma forma de fraudar a legis
lação minerária, porqUe não são portadores 
de alvará, não são portadores de licença de 
exploração minerária. Então, o que fazem? Fi~ 
nandam garimpeiros- para· enttaf, mas todo 
resultado da exploração- reverte em favor des
sas empresas orqanizadas. 

Para V. Ex" ter uma idéia, eu próprio tiVe 
notícia de transações de vendas de barranco, 
como se diz lá, envol~endo 500 milhões de 
cruzados novos. V, EX_ há de convir que não 
se trata de garimpeiros, mas de empresas or
ganizadas e que hoje se mobilizam para dizer 
que são garimpeiros~ mas esclusivamente no 
interesse delas_ próprias, que estão fraudando 
a Constituição e a legislação mlnerária no l'aís. 

Concordo com V. Ex• e é .indefensável o 
quadro que informa, hoje, a situação de inva
são da área dos Yanomamfs. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A 
Presidência desta CPI deseja_ agradecer a V. Ex' 
os esclarecimentos que nos trouxe. Também 
deseja registrar a presença do eminente Depue 
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Deputado Mário Juruna, que, hoje, presta ser~ 
viços à Funai, como assessor de V. Ex", enfati~ 
zando a importânda dos esdaredmentos que 
V. Ex" trouxe a esta Comissão e rriesmo a 
franqueza, a sinceridade e a lealdade com que 
se comportou perante esta CPJ. 

Se for necessário, pretendemos trazer V. Ex
mais à frente, para, se for o caso, acrescentar 
outras informações ao que aqui já colhemos, 
informações fundamentais, não apenas para 
a compreensão da questão dos conflttos de 
terra, como tambêm para a compreensão da 
questão indígena. 

Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. !RIS PEDRO DE OUVEIRA - Eu 
é que agradeço a oportunidade a V. Ex", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares)'-- Es
tá encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12 h) 

llm9,Sr. 
Dr. José PãssoS" POrtá 
DO. Diretor-Qeral do Senado Federal 
N" 1248189-SSAMP!SACONT 

Em 3 de outubro de 1989 

Senhor Diretor~Geral, 
Sólidto a v:_s~autorizaç~o para publicação, 

no Diário do COngreSso Nacional, Seção II, 
impresso pelo Centro Grãfico do Senado Fe
deral, do Contrato n~ 48/89, celebrado por 
esta Casa, em conformidade com o § }9 do 
art. 87, doAton9 31/87, daComissãoDiretora. 

Aproveito a oportunidade para renovar pro· 
testas de estima e consideração. - AmaUIJI 
GonÇalves- Martins, Diretor da Subsecretaria 
de Administração de Material e Patrimônio. 

EXlRATO DE CONTRATOS 
E/OU TERMOS ADffiVOS 

Espécie: Contrato 0° 048189. 
C.ontiªtada: Distribuidora Brasília de Veicu~ 

los S/A- Disbrave 
COnlfatante: Senado Federal 

Objeto: Fornecimento, durante o exercido 
de 1989, de peçaS e acessóiios origii'láis fabri
cados pela VolRsW.i:lgen do Brasil S/A, para 
veículos da marca Volkswagen, de proprieda
de do Senado Federal. 

Ucitação: Convite n~ 121/89 

Crédito pelo qual coiTerá a despesa· A Conta 
do Programa de Trabalho 01010212205n72, 
Natureza da Despesa 3120-0400/1. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01506n. de 26-7-89. 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
20.000,00 (virite mil cruzados noVOS). 

Vigência: 25-9-89 a 31-12-89. 

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
-Passos Pôrto. Pela Contratada: Nivaldo Fon
seca Borges e Yosnimi Sugieda. - Amawy 
Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria 
de Administração de Material e Patrimônio. 
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1.1 - ABERTORA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

- N•' 222 a 225/89 (n" 626 a 829/89, 
na origem), restituindo a'utógra:fos de pro
jetas de lei sancionados. 

1.2.2- Comunicação da Presfdl:n
da 

-Recebimento da Mensagem n~ 
221189 (n~ 612/89, na origem),-pela qual 
o Senhor Presidente da República, comu
nica sua ausência do País, n._o período de 
1 O a 12 de oUtubro, a fim de participar 
da Reunião Presidencial dos Países Inte
grantes do Grupo dos Oito, em lca-Peru 
e de 25 a 28 do cori'ente mês, a fim ·de 
visitar o Equador. -

1.2.3 - Leitura de Prqjetos 

- Projeto de Lei do Senado n" 324/89, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que dispõe sobre a concessão 
de benefícios fiscais na Importação _e na 
aquisição no mercado_ nacional de bens, 
insumos e matérias primaS destinadas à 
edição de jornais, revistas, livros e demais 
periódicos e à transmissAo das emissoras 
de rádip e televisão. 

-Projeto de Resolução n~ 72/89, de au
toria do Senador Fernando Henrique Car-

SUMÁRIO 
doso, que altera a Resolução n" 157/88, 
que estabelece normas para que·o Senado 
Federal exerça a competência de Câmara 
Legislativa do Distrito Fedeç.aL 

1.2.4- Comunicação da Presidên· 
ela 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução no 72/89, lido an
teriormente. 

1.2.5- Discurso do 'Expediente 

SENADOR LEOPOLDO PERES- Pro· 
jeJ:o de lei de sua autoria, que cria um adi· 
clonai sobre tarifa de energia elétrica, para 
custear o _ _Piano Nacional de Vias Navegá
veis interiores e dá outras providências. 

1.2.6 - Comunicações da ~idên
da 

-Recebimento da _Mensag~rn n9 
226/89 (n9 63_6/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presid~nte da República, solicita 
autorização para que a União possa con
tratar operaçãO de crédito externo, no valor 
equivalente a_ até US$ 55.600,00U.OO ( cin
qüenta-e driCo milhões, seiscentos mil dó
lares americanos), junto ao Banco lntera
mericano de Desenvolvimento-BID. 

- Rece-f?_lmento da Mensagem no 
227/89 (n" 637/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presídente da República, solicita 
autorização para que a Companhia Esta- -
dual de E:nergia Elétrica-CEEE, do Estado 
do Rio Gfande do Sul, pOSsa ultimar aditivo 
contratual à operação de crédito e~mo, 
no valor de até FF 734.107.831,00, ou seu 

equivalente em outra moeda, junto a um 
consórdo de banCos franceses, 

-Deferimento do Requerimento n• 
535/89, lido em sessão anterior, de autoria 
do Senador Alfredo Campos, solicitando 
licença por 123 dias, a partir de 1 O do 
corrente. 

1.3-ORDEM DO DIA 
Proposta de Emenda à Constituição n\> 

1, de 1989,-de autoria do Senador-João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
6° do art 14, para desincompatibilizaçâo 
do Presidente da República, dos Governa· 
dores de Estapo, do Distrito Federal e dos 
Préfeitos Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 23, de 
1989 (no 141!89", -na "Câniar~ doS Deputa· 
dos), que aprova o texto do acordo sobre 
transportes marítimos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em Bue
nos Aires, em 15 de agosto de 1985. Vota
ção adiada por faha de quorum. 

Projeto 9e Decreto Legislativo n• 25, de 
1989 (n? 158/89, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o texto do acordo de coo~ 
peração científica e 'teCriológiCa entre o · 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o_ Governo dó Reino da Dinamarca~ fir· 
mado em B~asília, em 9 de junho de 1986. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução no _53, dé 1989, . 
de autoriã do Senador- Fernando_ Henrique 
Cardoso, que determina a correç-ão dos 
valores em OTN e cruzado, para valores 
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PASSOS PORTO 
Diretor•Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

em BT)'{ e cruzado novo, nas proposições 
que autorizem Estados e Municípios a con
tratar operações de crédito. Votação adia~ 
da por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n"' 66, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econômkos como conclusão de seu Pare
cer n~ 230, de 1 989), que autoriza o gover
no da União a contratar operação de cré
dito externo, no montante equivalente a 
até US$ 76,000,000.00 (setenta e seis mi:
lhões de dólares americanos), com o Délta 
Bank. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 68, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Pare
cer n9 232, de 1989), que autoriza o Gover· 
no brasileiro a conceder financiamento ao 
Banco de la Nación Argentina, no valor 
de até US$ 147,000,000.00 (cento e qua~ 
renta e sete milhões de dólares america
nos), através do _convênio de pagamento 
recíproco. Votação acDada por falta de quo
rum. 

Requerimento nQ 514189~- do Senador 
Fernando Henrique Cãrdoso, solicitando, 
tramitação conjunta para os Projetas _de 
Lei do Senado no$ 152, 155 e 238/89, di 
autoria dos Senadores t'\arco Maciel, Edi
son Lobão e Fernando Henrique Cardoso, 
respectivamente, que dispõe sobre a parti
cipação dos trabalhadores nos lucros ou 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GÚFICO DO SENADO FEDERAL 

DIAIIIO DO CONGIUOSSO NACIONAL 
Impresso sob .1 responub•lido~de d• Meu do Seno~do Federo~l 

ASSINATURAS 

Semestral ····························--·~·~~·················· NC.S.\7,04. 

ExeJllplar Avulso ..........................•.. , .•..... ~•-·" .. NC.S 0,11 
T1rãgem: 2.200-exemplares. 

resultados das empresas. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Redaç!o final do Projeto de Lei do 
Senado n9 132/89, de iniciativa da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que regulamenta o art. 99 da Constituição 
Fedefal. Aproyada. À Câmara dos Depu
tados. 

--::- Proj_eto de _Lei do PF no 29/89, que 
altera a estrutura da administração dO Dis
trito Federal, extingue órgãos e_ dá outras 
providências. Discussão encerrada, voltan· 
do à Comissão do' Distrito Federal, em vir
tude de recebimento de emendas. 
- -Projeto de Lei da Câmara no 102/86 

(no 3-90/83, na Cas~ de: ori9em), que mcm
da computar no cálculo de descanso se
manal remunerado as horas extras habi
tualmente prestadas. Declarado prejudica
do. Ao Arquivo. 

-Projeto de Leí da Câmara n.; I ()4186 
(n~ 1.797/83, na Casa de origem), que fiXa 
em 60 anos a idade para aposentadoria 
por velhice de ex-combatente. Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SEiYADOR JUTAHY !1AGALHÃES- · 
Politica alternativa de armazenamento. 

SENADOR MURO BEJYEVJDES ~ 
Trabalhos da 44~ Assembléia Geral da 
ONU. 

1.3.2- Comunicações da Presidên
cia 

· -Término do Prazo;C:Ornapréseiltação 
de emendas dos seguintes projetes: . 

..,.... Projetes de Lel do Senado n91 88 e 
162/89 ~-ComplementareS. . · _ 

-Término do prazo para apresentação 
de emendas dos seguintes projetas: . · 

-Projetos de Lei do Senado n9s 91, 166 
e 169, de 19_89~Complemefltares, PrOjeto 
de Lei da Câmara no 51188 e Projetas de 
Decreto Legislativo n9" 25/88, 6 e 38189. · 

1.3.3 - DeSignação cia Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2.- DISCORSO PROFERIDO EM 
SESSÃO ANTERIOR 

-Do senador João Menezes, pronun
ciado na sessão de 3-10-89 

3- MESA DIRETORA 

4 ~ATAS DE C9J'USSÃ0 

5-ODERES E VICE~UDERES OÔÊ 
Pi\RTIDOS 
6- COMPOSIÇÁO DE COMIS· 

SÓES PERMANEI'ITES · 

Ata da 148~ Sessão, em 10 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa. 

Às 14HORASE30M1NCI10S,ACH11Jí1:..-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . 

Aluizio Bezerra- Leopoldo Peres - Anto
nio Luiz Maya - Alexandre Costa - J::dison 
Lobão - Chagas Rodrigues - Afonso San
cho - Mauro Benevides - Mansueto de La

. vor- FranciscO Rollemberg - Lourival Bap-

· tista - Gerson Carnata -João Calmon -
Ronan Tito - Pompeu de Sousa - Meira 
Filho- Louremberg Nunes Rocha- Mendes -
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson 
Martins - Silvio Name 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci-

menta de 21 Srs, Senador:~s. Havendo núme· 
ro regir:nental, declãro abert~ .a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19- ~ecretári_o_ irá procedei- .à.Iêitura 
do Expediente. · 
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E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de Projetes de 
Lei sancionados: 

N• 222/89 (n• 626/89, na origem), de 6 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 32, 
de 1 989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União,_ Lei n~ 
7.715, de 3 de janeiro de 1989, créditos adicio
nais até o limite de NCz$ 209.70Cf000,00, em 
favor de Diversas Unidades Orçamentárias da 
Presidêncla da República. 
(PrOjetO-que se transformou na Lei n9 7.832, 
de 6 de outubro de 1989). 

N• 223/89 (n• 627/89, ni origem), de 6 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei no 30, 
de 1 989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, Lei n" 
7.715, de 3 de janeiro de 1989, crédito suple
mentar no va1or de NCz$ 26.900.000,0'0 em o 

favor do Ministério da Educaçáo, para os fins 
que especifica. 
(Projeto que se transformou _na Lei n~ ? .833, 
de 6 de outubro de 1989). · 

N• 224/89 (11' 628/89, na origem), de 6 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei de Con
versão n~ 22, de 1989, que cria a Carreira 
e os respectivos cargos de Especialista em 
Políticas Públicas_e.Gestão Governamental, fi
xa os valores de seus. vencimentos e dá outras 
providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n_o 7.834; 
de 6 de outubro de 1989). 

N• 225/89 (n~ 629/89, na odgem), de 6 do 
corrente, referente ao Projeto_ de Lei da Câma
ra n9 58, de 1988-Complementar (n~ 18/88, 
na Casa de origem). que possibilita afasta
mento de magistrados dirigentes de _classe. 
(P~ojeto que se transformou na Lei_ Comple
mentar no 60, de 6 de outubro de 1989). 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- 9 Expediente lido yai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência r_ec~beu a Mensag~m no 221, 
de 1989 (nQ 612/89, na órigem), pela qual 
o senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 83 da Constituição~ comunica sua au
sência do país, no período de 1 O a 12 de 
outubro, a fim de participar da Reunião_ Presi
dencial dos Países integrantes do Gfupo dos 
Oito, em Tca (Peru), e de 25 a 28 do con-en~ 
mês, a fim de visitar o E<ii.iãdor. e, PoSterio
mente, participar da Cúpula Ibero-Americana, 
em São José da Costa Rica. 

É a seguinte a Mensagem recebida pela 
Presidência: 

MEI'ISAGEM N• 221, DE 1989 
(n• 612/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se~ 
nado Federal: 

Tenho a honra de informar a Vossas Exce
lências de que, com base no Artigo 83 da 

CoriSfftiiiÇãO Federal, deverei ausenÍar-me do 
país, de 1 O a 12 de outubro, para participar, 
na cidade de lca, Peru, da Reunião Presidendal 
dos Países integrantes do Grupo dos Oito. 

Atendendo convite do Presidente Rodrigo 
Borja CevaiJOs; por outra parte, efetuarei visita 
de trabalho ao Equador, nos dias 25 .e 26 
de outubro. Em seqüênda, deverei participar, 
etn São José da Costa Rica, da Cúpula Ibero
Americana, no perfodo de 27 a 28 do correhte 
mês. 

O encontro em lca constitui a Terceira Reu
nião Presidencial do Mecanismo Permanente 
de Corlsulta e Concertação Política, órgão cria
do Com vistas à coordenação de posições, 
entre os países dele integrante_s,_ ~bre ternas 
da agenda latino-americana e mundial. 

Com a visita ao Equador, completarei os 
cantataS ·que tive oportunidade de manter 
com ·os nossos vizinhos continentais. Como 
ê do conhecimEmto de todos, vinculam-nos 
ao EqUador- sinCeros- e tradicionS:is laços de 
amizade. A visita facultará, ademais, a celebra
ção de acordos na área cultural e de coope· 
ração na· indústria naval 

Por sua vez. a reunião de São José da Costa 
Rica foi convocada pelo Presidente daquele 
país e terá por finalidade congregar os Chefes 
de_ Estado e de Governo dos Estcidos Mem
bros da OEA, juntamente com os dos Estados 
Unidos da América, Canadá, Espanha e Portu
gal. l'fa oportunidade, celebrar-se-á o cente
nário da instauraçào da democracia naquele 
país. 

Brasília, 5 de outubro de 1989. -JOsé Sllr· 
néy 

O SR: PRESIDENTE (P~mpeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeto que _será lido pelo 
Sr. 1? secretário. 

É lido o·seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 324, de ! 989 

Dispõe sobre a concessão" de benefi
cias fiscais na importação e na aquisição 
no mercado nacional de bens, ínsumos 
e matérias -primas destinadas à edição • 
_de jornais, _revistas. livros e demais perió
dicos e d transmissão das emissoras de 
rádlo e televisãO. 

O Con"g'resso Nacional decreta: 
Art. 19 É concedida a redução de 80% 

do Imposto de lnportação incidente sobre par
tes, peças, componentes, acessórios e sobres~ 
salentes para máquinas, equipamentos, apa
relhos e instrumentos importados ou de fabri
cação nacional, e na importação de matérias 
primas e materiais de consumo, desde que 
se destinem a empresas de rádio e de tele
visão. 

Art. 2~ Às empresas jornaJtsticas ou edito
ras será concedida a redução de 80% do Im
posto de Importação incidente sob·re: 

1- partes, peças; componentes, acessórios 
e sobressalentes que s_e destinem a máquinas, 
equipamentos, aparelhos e instrumentos inte
grantes do seu ativo imobilizado; 

II- matérias-primas e materiais de_ consu
mo, quando importados para consumo pr6-
prio e destinados à cornposição, à impressão 
e ao acabamento de jornais, revistas, livros 
e demais períodicos. 

Parágrafo únic-o. O disposto no item U não 
se aplica ao _papel destinado à impressão de 
jamaiS, reviStã"S,Iivro_s e demais periódicos, na 
forma do art. "150~ item VI, alínea d da Consti~ 
ti.iição Federal. · 

Art. 39 Fica assegurada a inSeção do Im
posto sobre Ptodutos lndustrialisados indc:Jen- _ 
tes sobre os ·equipamentos, máquinas, apare
lhos e instrumentos importados ou de fabric~-
ção nacional,- bem como os acessórios, so
bressalentes, e ferramentas que acompanhem 
esses bens, quando adquiridos por empresas 
editoras de jornais, revistas, livros e demais 
periódicos e emissoras de rádio e de televisão 
para integrar seu ativo imobilízado. 

Parágrafo único. Nos casos do art. 1 ~ e 
do item II do art. 2~ será concedida a redução 
de "80% do ImpostO-sobre Produtos Industria
lizados. 

Art. 4o Está lei entrará" em Vigor na data 
de sua publicação revogando-se as disposi~ 
ções em contrário.;OB? 

Justificação 

Historicamente, o legislador preocupou-se 
erp.~ estabelecer mecanisrnos fiscais que propi
ciassem o incremento da atividade cultural. 

Jornais, revístas, livros e emissoras de rádio 
e te1evisão sempre tiveram um tratamento fa
voreddo na importaçáo e na aquisição no 
mercado nacional de bens, seus componentes 
e acessórios e matérias-primas e materiais de 
consumo, como forma de não onerar esses 
produtos e serviços, ensejando seu acesso de
mocrático ao maior número possível de con
sumidores - o público em geral. 

Entretanto, os Decretos-Lei no• 2.433 e 
2.434,-ambos de maio de 1988, alteraram eSsa 
sistemática e criaram uma incidência tributária 
sobre esses produtos e serviços que em nada 
se justifica. 

O Próprio Executivo tentou corrigir seu 
equívoco, editando _a Medida Provisória n9 17, 
de 3 de novembro de 1988 que, entretanto, 
por não ter sido apreciada pelo Congresso 
Nacional no prazo constitucional, perdeu sua. 
eficácia. 
. Agora, estamos apresentando e~se Projeto 

.de lei com o objetivo de sanar essa anomalia, 
restabelecendo situação de lriteresse_ soda! e 

o cultural, através do restabelecimento de bene
fícios fisCais p·ara-empresas editoras de jornais, 
revistas, livro_s e emissoras de rádio e televisão. 

A própria Constituição Federal, no capítulo 
de Comunicaçáo Social, ressaltou o princípio 
da mais ampla liberdade de imprensa, equipa
rando para esses efeito todos os veículos de 
comunicação, s.ejam impressos ou eletrôni
cos. 

Ora, que maior restriçáo pode haver do que 
impor tÍibuto:> sobre essas atividades? A hist6-. 
ri"' aponta inúmeros exemplos ~e governo que 
tentaram cercear a livre manifestação do pen
samento e.xatamente através da imposição de 
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bibutos sobre os veículos de com_unlcação. 
o que nunca poderá ser o objetivo do Con
gresso Nacional, especialmente no momento 
em que retomamos o caminho de plena de
mocracia no país. 

Finalmente, cabe assinalar que esse Projeto 
de lei é apresentado com o resguardo da imu
nidade constitucional de que goza o papel des
. tinado à impressão de jornais, revistas, livro§ 
e demais periódicos (Art 150, item IV, alínea 

. d). . . -

O que se pretende_com esse projeto é com
plementar, com uma visão de necessário cui
dado e atenção para com os bens cultutais, 
o que o próprio legislador constitucional par
cialmente reiterou em nossa atu_al Carta Ma_g
na. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1989. _ 
-Senador Femanâo Hendiflii: Cardoso. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 
CONSillUJçAO DA REPÚBUCA 

FEDERAllVA DO BRASIL 

SEÇÃO 11 
DaS Limitações do Poder de Tributar 
Art 150. Sem prejUíZo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
I- exigir ou aumentar tributo sem lei que 

o estabeleça; 
n- instituir tratamento desigual entre con

tribuintes que se encontrem em situação equi
valente, proibida qualquer destinção em razão 
de ocupação profiSsional ou função por eles 
exercida, independentemente da denomina
ção jurídica dos rendimentos, títulos ou di
reitos; 

m- cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos 

antes do início da \ligência da lei que os houver 
instituído ou aumentado; · 

b) no mesmo exercício financeiro em que 
haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

IV- utilizar tributo com efeito de confisco; 
V- estabelecer limitações ao tráfego de 

pessoas ou bens, por meio de tributos interes~ 
taduais ou lntermunicipais, ressalvada a co

. branças de pedágio pela utilização de vias con
servadas pelo Poder Público: 

Vl- instituir impostos soDi'é 
a) património, renda ou serviço~ uns dos 

outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) património, renda ou serviços dos parti~ 

dos políttcos, inclusive suas fundações das en
tidades sindicais dos trabalhadores, das insti
tuições de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos, atendidos OS requisitos da 
lei: 

d) livros, jorriais~ periódicos e o papel desti
nado a sua inipres'São. 

§ 1~ A vedação do inciso lllb, não se aplica 
aos impostos previstos nos arts. 143, I, li, N, 
e V, e 154,11. 

-~ _§ 29 A vedação do inciso VI, a. é enensiva 
as autarquias e às fundações instituídas e 
_mantidas pelo Poder Público no que se refere 
ao património, à renda e aos serviços,_ vincu
lados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

§ 39 As vedações do inciso V1, a, e do pará
grafo anterior não se aplicam ao património, 
à renda e aos serviços, relacionados com ex
ploração de atlvidades económicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados, ou em que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuárlo, 
nem exonera o promitente comprador da obri
gação de pagar imposto relativamente ao bem 
imóvel. 

§ 49 As vedações expressas no inciso VI, 
alíneas b e c; compreendem somente o patri
mónio, a renda e os serviços, relacionados 

. com __ aS -ftnalidades essenciais das entidades 
nelas menCio-nadas. 

_ § 59 A lei determinará medidas para que 
OS consumidores_ sejam esclarecidos acerca 
dos impostos que incidam sobre mercadorias 
e se-.rviços. 

~- 69 Qualquer anistia ou remissão que en~ 
-vorva matéria tributária ou previdenciária s_ó_ 
poderá ser concedida através de lei especifica, 
federal, estadual ou municipal. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
- competência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeü de Sousa) 
- O projeto lido será pUblicado e remetido 
à comissão competente. (Pausa.) . 

So5re a mêsa, projeto que será lido pelo 
Sr. lo SecretáriO .. 

É lido o sequinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
. N• 72, DE 1989 

Altera aRe~uçãon"157188. que esta
belece normas para qUe o Senado Fede
ral exerceçu a competência êie Cirmara 
Legislaüva do Distrito Fêderal .. 

Arl I 0 O parágrafo único do art .. 2° da Re
soluç_ão n9 157, de 1988, passa a vigoiar com 
a seguinte redação: 

:·Art. 2' ..................... , ............................... .. 
P_a_@grafo _único. Aos Deputados Fe

derais eleitos por Brasília e com assento 
na Câmara dos Deputa,dos, é facultado 
encaminhar à Mesã do Senado Federal 

--anteprojeto çl.~ lei de interesse do Distrito 
FeOeral e_ à ComisSão do Distrito Federal, 
proposta de emenda aos projetas em tra
mitação, que terão a tramitação estabe
lecida nesta resolução." 

Art. 2o Esta resolyç~o _entra em _yigor na 
data de sua publicação. 

Art. _39 Revogam-SEl as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto visa a -corrigir omissão 
da resolução, que permite aos Deputados elei
tos pelo Distritp Federal a apresentação de 

anteprojetos mas não o fez_ em relação à apre
sentação de propostas de emenda aos proje
tas em tramitação, 

Esta faculdade é necessária, poiS s6 assim 
se garante a participação no processo legisla· 
tive, de: todos os segmentos sociais represen
tados no Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 1 O _de outubro de 1989 . 
- Senador Fernando Henrique Cardoso. 

(À Comissão de Constjtuição, Justiça e a~ 
dadania.) 

O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido será remetido à comissão 
competente, devendo no entanto, aguardar 
perante a Mesa, pelo prazo de três s_essões, 
o recebimento de emendas. 

Há orador inscrito . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leo

poldo Peres. 

O SR.~ LEOPOLDO PERES (PMDB -
AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador)- Sr. Presidente, Sr:!f. Senado
res, pedi a palavra parã apresentar à Mesa 
o seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI N• 

"Cria 'um Adicional sobre Tarifa de Energia 
Elétrlca para custear o Plano NaciQnal de Vt_as 
Navegáveis Interiores, e -dá outras proVidêil-=-
cias." 

O Predidente da Repúblic 
- Faço saber que o C:ongrE ;o- Nadon-al de

creta e eu sanciono a segui ! Lei: 
Art. 1 o É criado um a :ional incidente 

sobre a Tarifa Fiscal de En Jia Elétrica con
sumida em todo o T erritór' 'i<tçiona_l. 

~i!rágrafo único. O Adk.Jonal a que _se refe
re este artiQo, devido por KWh de energiá con
sumida, é fiXado em 2% (dois por cento) e 
incidirá sobre a TarifaFiscal de Energia Elé
trica definida em lel. 

Art. 2~ O produto da arrecadação do Adi
cional da Tarifa de Energia Elétrica, criado 
pela pre"sente -Lei, destinar-se-á a aplicaçãO 
em investimentos para melhoramento~_~::on~ 
servação e amplfação da rede hidroviária na~ 
dona!, conforme previsto no Plano Nadonal 

. das vias Nav_egáveis Interiores. 
Parágrafo único. --OprodutO- da arrecada~ 

ção do Adicional da Tarifa de Energia Elétrica 
será recolhido pelos distribuidores de e_nergia 
elétrica e depositado, inensalmente, no Banco 
de Brasil S!A. conStituindo recursos flnancei~ 
ros da Empresa· de Portos do Brâ&il SIA -
Portobrás, a quem caberá a sua gestão. 

Art. _3"- O Piograma Anual de Aplicação 
dos Recursos advind~ da_ cobrança do Adi~ 
dona! sobre a Tarifa- de Energia Elétrica será 
elaborado pela Empresa de Portos do Brasil 
S/A - Portobrás e aprovado pelo Ministério 
dos Transportes. 

Arl 4~ Esta Lei entra _em vigor na data 
de sua pUblicação. 

Art. so RevogamMse as disposições em 
contrário. 
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Justificação 

Um País de dimensões continentais como 
o Brasil não pode prescindir do uso harmónico 
de todos os modos de transportes. A eficácia 
do setor depende de uma participação equili
brada e orientada de forma a tirar partido das 
caracter'tSticas próprias de cada um dele~. 

De acordo com as estatísticas, do total das 
cargas transportadas no território nacional, a 
participação dos diversos meios de transporte 
é a seguinte: rodovias 62%; ferrovias 12% ; 
hidrovias 21%; aerovías -e dutos 5% . O setor 
hidroviário compreende a navegação de cabo
tagem e inte:rior, sendo que a participação des
ta última é da ordem de apenas 1%. 

Verifica-se, assim, ·que apesar de o Pais dis
por de uma extensa malha de dos navegáveis, 
o seu aproveitamento é ainda incipiente. 

A pouca utilização das hldrovias decorre, 
de razões históricas, coadjuvadas por fatores 
geográficos. Efetivamente, a colonização e fi
xação_da população brasileira e, conseqüente
mente, de parte signaicatiVa da economia na
cional, iniciou-se nas regiões litorâneas do 
Nordeste e Sudeste, onde são raros e descon
tinuas os trechos de rios naturalmente navegá
veis, seja por razões meteorológicas, seja pela 
disposição das cadeias de montanhas ao lon
go da costa. 

Tais condições, se não constituíram fatores 
determinantes do inexpressivo desenvolvi
mento da navegação fluvial nestas regiões, 
certamente contribuíram para inibir uma tradi
ção hidroviária sólida como a que acontece 
na Amazônia e no Sul do País, onde, evidente
mente, as condições hidrográficas são as mais 
favoráveis. 

Até o presente, o volume mais significativo 
de movimentação de cargas, conseqfiente da 
concentração da população nacional nas pro
ximidades da costa Atlântica, ocorreu numa 
área muito distante do litoral, onde rodovias 
e ferrovias puderam atender à demanda verifi
cada. 

Com o desenvolvimento ·da economia atra
vés. da indústria pesada, da extração mineral 
e do incremento da agricultura comercial de 
exportação, novas cargas foram geradas com 
volumes e celracteristicas já não mais compe~
tíveis com o transporte rodoviário. Por outro 
lado, com a expansão das fronteiras agríc_olas 
rumo ao Centro-Oeste do País, as distâncias 
de transporte da produção, principalmente de 
grãos cuja safra já supera 70 milhões de tone
ladas, vão se tomando cada vez maiores, com 
reflexos negativos no custo FOB do produto 
colocado nos portos marítimos para exporta
ção, com riscos para a sua competitividade 
no mercado internacional. 

Desse modo ê imprecindível que passe a 
figurar como meta a ser alcançada o uso de 
uma alternativa de transporte económico, oo
mo o proporcionado pela hidrovia, com baixo 
consumo de combustível e extremamente voM 
cacionado para o deslocamento de. grandes 
volumes de cargas a grandes distâncias. 

Entretanto, a vasta rede hidroviária nacionaJ, 
somente com as suas coi1dições naturais, não 
é bastante para atender, de imediato, à solicita-

ção advinda do dinâmico setor de produção 
de bens e de insumo_s. para cumprir a contento 
a função de meio de circulação _de merca
dorias são necessárioS alguns _melhoramentos 
diretos nas hi_drovias, a ampliação da sua ca
pacidade e a execução de obras de transição 
dos obstáculos que interferem na continui
dade da navegação. O sistema hidroviário tem 
ainda que se integrar, de forma harmónica, 
com as demais redes de transportes. 

Nesse sentido a Portobrás vem elaborando 
um extenso programa de melhoramentos e 
de implantação de uma rede hidroviária di
mensionada adequadamente para atender à 
evolução da demanda de transporte prevista 
para os próximos 12 anos, conforme eviden
ciado no Plano Nacional das Vias Navegáveis 
Interiores, ora em fase de conclusão, 

O programa visualizado contempla metas 
e atividades a serem implementadas a curto, 
médio e longo prazos, racionalmente dimen
sionadas de modo a se implantar um sistema 
hidroviárfo de integração multimodal capaz de 
atender, em tempo oportuno, as solicitações 
decorrentes do desenvolvimento económico 
das novas fronteiras. 

Para o cumprimento das metas previstas 
no plano, além da realização dos serviços de 
manutenção, balizamento, dragagem, decor
rocatnento e melhoramentos diretos na rede 
hidroviária como um todo, destacam-se as se
guintes obras: 
BACIA OBRAS 

Amazónica Projetas de implementação 
nos terminaiS de Manaus (ROMRO), ltacoatiara 
e Santarêm para exportação; ampliação dos 
terminais de P_orto VelhoNila do Conde/Sotave 

para escoamento da soja de Mato Grosso e 
Rondônia pela Calha-AmáZônica. 

Tocantins/Araguaia Continuação dos pro
jetes e obras das eduasas de Tucuruí e início 
do projeto integrado de Santa IsabeL Projeto 
de ampliação e integração modal dos termi
nais de Imperatriz, Marabá, Aruanã e Concei
ção do Araguaia. Projeto de pesquisa para na
vegação do rio Araguaia. 

Nordeste Projeto e obra de conclusão da 
eclusa de Bóà Esperança. 

São_ Francisco Projeto e início da obra do 
terminal graneleiro de Barreiras e do Terminal 
de Santa Maria Vitórla; Juazeiro/Ferrovia Sal
vador-Aratu. 

Paraguai Projeto e obra de affipliação dos 
terminais de Cáceres, Descalvado, Porto Murti
nho, Corumbá e Ladário. Ligação com os Por
to de Nova Palmira na República do Uruguai. 

Paraná Projeto e construção dos terminais 
multimodais.de Água Vermelha, Três Lã"goas, 
São Simão e Corumbataí (Piracibaca). Plano 
de ação imediata de interligação e operação 
das hidrovias Paraná e Tietê. ConstruçãO da 
Barragem e Eclusa de Santa Maria da Serra. 

Leste Estudo detalhado para viabilização da 
hldrovia do Pãraíba do Sul. 

Sudeste/Uruguai Projeto complementar e 
obras do entrocamento de Cachoeira do Sul. 
Obras do Terminal de Conteiners e de aumen
to da capacidade de armazenagem graneleira 
do Porto de Estrela. 

Por ai, poder-se---á ter uma idéia do alcance 
do plano aqui considerado. 

As necessidades financeiras envolvidas, to· 
talizando investimentos da ordem deUS$ 5,58 
bilhões até o ano 2002, estão sintetizados no 
Quadro a segUir: - - - - -

INVESTIMENTOS EM VI,'I.S NAVEGÁ VEIS INTERIORES 
(EM US$ 106) 

O)RTO NU\~0 M~O 10 PRAZO LONGO PRAZO 
8ACJAS TOT~l 

(até 19BI} ( 1992- 1996) ( 1997 :2002.) -
.. 

Amaz.órl ia 123,'78 151.08 287,82 5S2.68 
r. Ar<tg.~aia - ?50,83 517,23 274.74 042,80 
Nordeste 25,50 61,32 107,52 194,34 
S. FrancIsco '14 .84 275,00 3.72..,33 722,17 
Parl'lgua i 114,3B 166,92 101,16 382,44 
Paraná ?76,51 L024, 17 .036, 72 2.337,40 
Leste 3,60 3,60 -3.60 10,80 

Suc1e.:::te 27.27 88,44 47,99 153.70 
Uruguai 7,38 15?.8"2 TS6.20 

TOTAIS 896,59 2.295,14 2.390, 70 5.582,53" 

Nestes totais estão incluídos todos os dis
pêndios necessários à efetiva implantação da 
navegação nas hldrovias, de fonna a atender 
os horizontes de movimentação de carga es
perados. No entanto apenas uma pequena 
parcela de recursos do T escuro Nacional ê 
consignada no orçamento da Empresa para 
aplfcação em empreendimentos de expansão 
da rede hidroviária nadonal, a qual vem sendo 

direcionada, com prioridade, aos serviços de 
manutenção- e melhoramento dos rios na.ve
gados em corrente livre. 

Um retrospecto dos últimos dez anos, como 
indicado a seguir, mostra a evolução das· dota
ções que vêm sendo consignadas à Portobrás. 
para aplicação na implantação, melhoramen
to e manutenção da rede hidroviária nacional: 
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F.VOLUÇÂO DOS HJVf'HIMENTOS EM 
VIAS NAVEGÁVEIS 

INTERIORES 
(EM US$ lO') DE 
,. JCNH0/89-

Anos Va r ore:; 

1979 12.82 
1980 20,30 
1981 28..05 
1982 so;a1 
1983 17,01 
19811 8,5Z 
1985 2, 74 
1986 10,49 
1987 16,10 
1988 20,07 
1989 r a, n• 

• P.r-evisão Orçamentár la 

Verifica-se, pois, que os recursos fmanceiros 
que têm sido alocados, pelo Governo federal, 
para aplicação no setor da navegação fluvial 
n8o são compatíveis nem mesmo- com um 
modesto plano de manutenção e recuperação 
das condições naturais de navegabilidade da 
vasta rede hidrográfica, inibindo qualquer 
ação visando a ampliação da capacidade de 
transporte e a extensão das hidrovias a novas 
paragens, através de obras de canalização. 

A criação de hidroviaS contínuas por inter
médio da integração dos diversos _trechos na
vegáveis dos rios, isolados por obstáculos na
rurais ou interceptados por barragens que, por 
sua vez. são executadas para fins _energéticos, 
é tarefa que nem sequer pode ser vislumbrada 
pelo órgão _encarregado da gestão da navega
ção interior, em vista do montante dos recur
sos envolvidos nos empreendimentos dessa 
natureza. Dentro do Programa de Investimen
tos do Plano, estas obras representam cerca 
de 75% das estimativas globais de dispêndios 
da hidrovia. 

Por outro fado, a crescente necessidade de 
geração de energia vem exigindo o máximo 
aproveitamento do potencial, hidrelétrlco, no 
mais curto prazo possível. Em Conseqüência, 
surge a oportunidade de se construir, de forma 
econômica, as obras de transposição (edu
sas) simu1taneamente com as barragens, sob 
pena de, se deixadas para o futuro, tomar im
possível a sua retomada, inviabilizando, então, 
a implantação de uma rede hidroviária capaz 
de atender, a tempo, as exigências da Econo
mia Nacional. 

É preciso, Sr. Presidente, que se chame a 
atenção para este Pais, que tem 35 mil quilô
metros de hidrovias subaproveitáveís, _e esta 
é uma situação qae a nossa economia não 
pode continuar tolerando. 

É pois, relevante considerar a oportunidade 
de formular diretrizes para o planejamento e 
o gerenciamento dos recursos hidricos, com 
nonnas e procedimentos para otlmizar o uso 
da ág!,la, a fim de se obter o máximo benefício 
s6cio-econ6mic:o, de acordo com critérios de 
racionalidade e de eficiência, atendidos os inM 
teresses nacionais e regionais. 

Para dar viabilidade à implantação do Plano 
Nacional das Vias Navegáveis Interiores, aten
dido o· princiPio básico de uso integrado dos 

reêurSoS hídrfc:os, é imprescindível que seja 
garantido suporte financeiro de valor compa
tível com as necessidades e prioridades do 
setor. 

É, portanto, urgente e imperiosa a alocação 
de recursos à Portobrás em nível suficiente 
para que a Empresa possa dar cumprimento 
a uma de suas atribllições, qual seja, o desen
volvimento das vias navegáveis interiores do 
PaíS;-sem prejuízo de seus demais encargos. 

A implantação de uma malha hidroviária 
adequada à moderna navegação interior im
plica, como já demonstrado, em aplicação de 
recurSoS Oão só na conservação e melhora
mento da rede já navegada, mas ainda e prin
cipalmente, na ampliaç~o da capacidade e na 
extensão das hidrOvias; mediante a construção 
de edUSéls nas b.arragens dos aproveitamen
tos hidrelétricos e de outros setores de utiliza
ção_ dos recursos hídricos. 

Consideradas integradas nos investimentos 
globais dos empreendimentos hidrelétricos, 
as obras de transposição representam percen
tuais da ordem de apenas 3 a 8%, inferiores, 
portanto, aos eventuais e Imprevistos que ge
ralmente fazem parte.dos orçamentos estima
tivos das grandes barragens. 

Desse modo, seria inteiramente competível 
com a porte do investimento, a inserção, nos 
O!"Ç_am_entos das obras de barramento, de uma 
parcela de até 5% para custear as obras de 
transposição que são geralmente.edusas. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ext um aparte? 

O SR. LEOPOLDO PERES- Ouço V. 
Ex", com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevfdes -Nobre Sena
dor LeopoldO PCres, desejo, já neste primeiro 
momento em que V. ~ submete à Casa um 
projeto de sua autoria, levar as minhas congraM 
tulaçõ_es ~e, _com elas, a certeza de que a sua 
inici1tfvâ haverá de encontrar guarida nesta e 
na outra Casa do Parlamento brasileiro. No 
momento em que V. ~ deseja criar urn adi
cional para favorecer a construção e a amplia
ção do sistema hidroviárlo nacional, com to
das essas alternativas expostas no seu projeto 
- a construção de eclusas, o favorecimento 
de hidrelétricas -, tudo isso nos faz sentir 
neste instante, quando se inicia praticamente 
o debate em torno da sua proposição, que 
estamos diante de uma proposição que está 
fadada a repercutir intensamente em todas 
as áreas geográficas do País. Tenho absoluta 
certeza de que o Senado, no menor espaço 
de tempo possível - seja ainda no presente 
período de trabalhos legislativos-, haverá de 
acolher o projeto de V. ~ e fazê--lo tramitar 
na outra Casa, ou seja, na Câmara dos Deputa
d~. Portanto, as minhas congratulações a V. 
Ex' e a manifestação da confiança de que, 
no menor espaço· de tempo, esse autógfafo 
seja submetido à sanção do Senhor Presidente 
da República, tomando-se espelho da reali
dade e favorecendo toda a estrutura hidra
viária brasileira 

OSR. LEOPOLDO PERES- Nobre Se
nador Mauro Benevides, o aparte de V. Ex' 

_ vem não apenas enriquecer o meu pronuncia
mento como fortalecer essa propositura, por~ 
que parte de um dos homens de melhor cultu
ra, de melhor comportamento e um dos ho
mens públicos mais respeitáveis do Nordeste 
e do Bra:!;;il. 

Muito obrigado. 
ContinUO, Si~ Presidente. 

Na realidade a construção de eclusas nas 
obras de aproveitamento hídrico não se faz 
indiscriminá.damente. O barramento de um 
curso d'água deve ser estudado levando em 
conta o plano de implantação da rede hidra
viária nacional e dentro do princípio ·maior de 
uso múJtiplo dos recursos hídricos, prática es- . 
ta que não vem sendo considerada em toda 
sua plenitude. · 

De acordo com o "Plano 2.010" da E1etro
brás, os recursos necessárioS aós inveStimen
tos de geração de energia elétrica, até 2002, 
somam cerca de CIS$ 28 bilhões, com úmé:f 
previsão de consumo, em 2002, de ap[óXima-
damente 470 Twh, sendo o consumo acumu
lado no periodo de 1989 a 2002 da Ordem
de 4.290. Twh. 

O Siese (Sistema de lnfoirriações: Einpre~ 
sariais do Setor de Energia E-létricã) indica 
uma tarifa média de ~nergia elétrica em tomo 
de US $ 40,00/Mwh O unho/I 988) o que con
duz a um faturamento do setor de cerca de 
US$ 172 bilhões no horizonte do Plano Nacio
nal das Vias Navegáveis Interiores 
(1989/2002), cujos inVestimentos no período 
estão orçados-em US$ 5_,58 bilhões, incluindo 
todos os dispêndios para a implantação da 
navegação, ou US$""3,71 bilhões considerando 
exclusivamente os empreendimentos nas hi
drovias e por conta da União. 

Então _os investimentos hidrovlários, no ho
rizonte considerado, representam apenas 2% 
da receita gerada com o consumo de energia 
elétrica no mesmo pertodo, percentual esse 
bem inferior à parcela correspon-dente às 
obras das eclusas nos custos globais dos em
preendimentos hidrelétricos. 

Assim, vislumbra-se como uma alternativa 
própria, viável e prática para dar cobertura fi
nanceira aos serviços, obras e aquisições pre
conizados no Plano Nacional das Vias Navegá
veis Interiores, a criação de um adicional sobre 
a tarifa fiscal de energia elétrica, constituindo 
um fundo cujo programa de aplicação será 
elaborado pela Portobrás e aprovado pelo Mi
nistro dos Transportes. É esse o objetivo do 
presente Projeto de Lei anexo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu a Mensagem n9 226, 
de 1989 (n~ 636/89, na origeffi), pela qual 
o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art 52, itens V e VIU, da Constituição, solicita 
autorização para que a União possa contratar 
operação de crédito externo, no valor equiva
lente a até US$ 55.600.000,00 (dnqüenta e 
cinco milhões e seiscentos mil dólares ameri-
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canos), junto ao Banco Interamericano de De~ 
senvolvimento - BID. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu a Mensagem nç 227, 
de 1989 (n<) 637/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 52, itens V e VIII, da constituição, soltdta 
autorização para que a Companhia Estadual 
de ~nergia E1étrica - CEEE do Estado do 
Rio Grande do Sul, possa ultimar aditivo con
tratual à operação de crédito externo, no valor 
de até FF 734.107.831,00 (setecentos e trinta 
e quatro ni.ilhões, cento e sete mil e ·oitoc.entos 
e trinta e uril Francos Fra"nceses), ou seu equi
valente em outra moeda, junto a um consórcio 
de Bancos Franceses. 

A Matéria será despachada à Comissão de 
Assusntos Ecotiômicos. 

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
Na Sessão de 5 do corrente foi lido o Requeri
mento n<) 535, de 1989, do nobre Senador 
Alfredo Campos, solicitando licença para tratar 
de interesses particulares por 123 dias, a partir 
de 10 do corrente. 

O requerimento não foi votado, naquela 
oportunidade nem na Sessão subseqüente, 

A Presidências, não havendo objeção do 
Plenário, defere a solicitação, atendendo o dis
posto no art. 43, § 2?, do Regimento Interno. 
(Pausa.) 

Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENÍE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente_. 

Estão pres_entes na Casa 25.Srs. Senadores 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberaração. As ma
térias constantes dos itens de 1 a 7 ficam 
com a votação adiada. 

São os seguintes os Itens com votação 
adiadas 

-l-

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituiçãq !1~ _1, 
de 1989, de autoria do senador João Me· 
neses e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § s~ do 
art.- 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Goveniado
res de Estaaõs~ do DistritO Federal e dos
Prefeitos, tendo 

PARECER. sob n" 145. de 1989. 
-da Comissão TemporáritJ, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
OtagaS Rodrigues e Maurício Corrêa. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto 

de Decreto LegislaUvo n? 23, de 1989 (n? 

__ 141/89, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo sobre transpor
tes marítimos entre o Governo da Repú-

_ ___b!ica Federativa do Bràsil e o Governo 
da República Argentina, assinado em 
auenos Aires, em 15 de agosto de 1985, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n" 2!2, 
de 1989, da -comissão 

De Relações_ Exteiiores e Defesa Na
dona/. 

-"3-

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9_25, çl.e 1989 (n? 
158/89, na Câinara dos Deputados), que 
aprova o t~o_ d9_ acordo de cooperação 
científica e tecnológia entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Go
verno do Reino da Dinamarca, firmado 
em Brasilia, em 9 de juntio de 1986, ten
do. 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 216. de 
1989,·daComissão 
-de Relações Exteriores e D"efesa Na

cional 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto 

de Resolução n" 53, de 1989, de autoria 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que determina a correção dos valores em 
OTN e cruzado, para valores em BTN 
e cruzado novo, nas prop<?sições que au
torizem Estados e Múnidpios e contratar 
operações de crédito, tendo 

PARECER, sob n"229, de 1989, da co
missão __ 

· de AsSUntos EconOmicos, favOrável, 
nos termos de_s_ubstitutivos que oferece. 

-5-. 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 66,- de 1989 (apresen
tado pela Comissão de Assuntos Esconô
micos _ como conclusão de seu Parecer 
n" 230, de 1989), que autoriza o Governo 
da União e contratar operação de crédito 
externo, nO montante equivalente a até 
US$- 76,000,000.00 (setenta e seis mi· 
Jhões de_dólares americano_s), com o Pei
ta Bank. 

-6-

-_Y_Qtaç-ão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 68, de 1989 (apresen

. tado pela Comissão _de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer 
n" 232, de 1989), que autoriza o Governo 

- brasileiro a conceder financiamento ao 
Banco de la Nación Ãl-gentina, no valor 
de atéUS$ 147,000,000.00 (cento e qua
renta e sete milhões de dólares america
nos), através do convênio de pagamento 
recíproco. · 

-7- -

VotaçãO, em turno único, do Requeri
mento n? 514, de 1989, do Senador Fer- _ 
nando Henrique Cardoso, solicitando, 

nos termos regimentais, tramitação con
junta para os Projetes de Lei do Senado 
nc;<'l 152, 155 e 23"8, de 1989, de autoria 
dos Senadores Marcos Maciel, Edison Lo
bão e Fernando Henrique Cardoso, res
pectivamente, qüe dispõem sobre a parti
cipaç~o dos trabalhadores nos lucros ou 
resuJ_tados das eJ'!lpresas. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 8: 

Discussão, em turno único, da redação 
- -final (oferecida pela Comissão Diretora 

em seu Parecer n9 106, de 1989), do pro
jeto de Lei do Senado n9 132, de 1989, 
de iniciativa da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Odadania, q4e regulamen
ta o art. go da ·consti~íção Federal. · · 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussáo, a redação final é 

considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno_ 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
E a seguinte matéria aprovada. 

Redação Anal do Projeto de Lei dO Se- -
nado n~ 132, de 1989, que regulàmenta 
o ãrt. _ 99 d~ COhSiliUlçáo Federal. 

O Congre$o- Nacional decreta: 
Art 19 Considera-se exercício do direito 

de greve a paralisação coletiva, temporária, 
total ou parcial dos trabalhadores de uma em
presa ou várias da mesma atividade econó
mica, em razão de impasse nas negociações 
que tenham por objetivo a defesa dos interes
ses profissionais da categoria quanto às suas 
relações de trabalho. 

Art. 29 A oportunidade _da greve e a natu
reza dos interesses que por meio dela possam 
ser defendidos serão definidas pelos próprios 
trabalhadores, em assembléia geral da entida
de sindical, convocada através de edital, divul
gado pela imprensa local com quarenta e oito 
horas de antecedência. . 

Parágrafo único. A aSsembléia gefal que 
deliberará sobre a greve poderá adotar, entre 
outras, as seguintes modalidades de exercido 
desse direito:, 

a) estado de greve, com os trabalhadores 
em atfvidade normal; 

b) paralisaçõeS parciais por setor; 
c) greve por prazo indeterminado. 
Art. 3 9 A assembléia geral deliberará por 

proçesso estabelecido no estatuto do sindi-
cato. · 
-:-:§ 19 A assembléia ·geral poderá ser insta

lada na secl~ do sindícato, da federaç~o ou 
da confederação ou, -excepcionalmente, em 

· local para esse fim designado pela diretbria 
-do sindicato. _ _ _ 

§ .21 _ Deliberado- pela assembléia geral o 
estado de greve, o sindicato deverá comu
nicar, imedJatamente, por escrito ou através 
de eCiigl_l, aoS empregadores, as razões da gre
ve e a data da deflagração do movimento que 
só _po"derá ocorrer, no Õ'línímo, quarent-a e oito 
horas após aquela deliberação. 
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§ 39 A falta de cumprimento das dispo- empregador, dos trabalhadores que devam 
sições previstas neste artigo poderá determi- prestar ,o~S servíços a que se refere este artigo. 
nar a decretação da ilegalidade da greve pela § ~ ~ Airiobservância das disposições des-
Justiça do Trãbalho. te actigo sujeitará a decretação, pela Justiça 

Art. 4o No prazo a que se refere o § 29 do Trabalho; da ilegalidade da greve. 
do artigo anterior, o slildlcato deverá eleger Art. 1 O. Os errij:iregádofeS não podem, 
comissão para conduzir as negociações com durante a greve ou em razão dela, dispensar 
os representantes indicados pelos emprega- ou substituir trabalhadores grevistas, salvo na 
dores. hipótese do nao cumprimento, pelo sindicato 

Art. 5o Nas attvidades e serviços essen· ou pela comiss!o a que se refere o artigo 
dais defmidos nesta lei, 0 sindicato deverá, 4», das exígências previstas no artigo anterior. 
também divulgar em comunicados. através da Art. 11. A greve suspende o julgamento 
imprensa, do rád!o e_.da televisão ou por quais· de processo de dissídio Coletivo que tenha 
quer outros meios de comunicação, as razões sido ou venha a ser instaUrado, salvo quando 
e a data da paralisação desses serviços. Nesta requerido o julgamento pelos trabalhadores. 
hipótese, será de oito dias 0 prazo a que se Nesta hipótese, a decisão judicial_ será termi~ 
refere 0 art. 3~. § 2~ nativa do mOWnento grevista que, se prosse-

Parágrafo único. Os comtmicados a que guir, será declarado ilegal. 
se refere esta lei serão gratuitos, quando divul- Art. 12. A greve reclHiada com inobser-_ 
gados através de empresas de c_omunlcação, - vância do disposto na presente lei, ou a que 
concessionárias ou permissionáríaS do serviço - for declarada ilegal pela Justiça do Trabalho, 
público. -- facultará aos empregadores considerar o pe-

. ríodo da paralisação como falta injustificada 
Art. 6? A entidade sindical a que perteri.- . ao serviço. 

cerem os trabalhadores em greve poderá Art. 13. Os trabalhadores qoe participa-
, Constituir comissões de greve para obter a rem dos atos de negociação, preparação ou 

adesão ao mo~ento, através de me!os pací· deflagração da grêve não poderão sofrer qual-
ficas, sendo punível, na forma -da legislação quer c.cinstrangiment6 ou-- coação por parte 
penal, a grave ameaça, a violência TISica ou , dos empregadores' 00 das ·autoridades públi
quaJquer outra forma de ação ilfdta que impe- , cas. 
ça o direito de acesso ao trabalho daqueles Art. 14. A greve cessará: 
que não aderirerri ãd movirri"eiitõ. a)_ por conciliação das partes; 

Art. 7~ Os sl"ndicatos e os trabalhadores b) por decisão da categoria dos trabalha· 
ficam obrigados a prestar os serviços neces~ : dOres ou do sindicato, sendo Vedada a interfe
sárlos à segurança_e __ à manutenção dos equi- ; rência de autoridãde pública, fOrça poli!='ia[ ou 
pamentos, ·instalações e patrimõnio dos esta- de terceiros náo envolvidos no movimento 
belecimentos onde ocorrer a paral,isaçáo, vi- : grevista; · -
sande à retomada das respectivas atividades c) pela decisão da Justiça do Trabalho na 
por ocasião da cessação da greve. • forma do art. 11. 

Parágrafo único, Os abusos cometidos ~ Art._ 15. Nas hipóteses _das letras a e e do _ 
durante o movimento grevista sujéítim os res~ --ã-rtigo antedõ(.-S·érao asse9Urados aOs traba- -
pensáveis às sançOes da legislação civil e pe-- - " lhadores· greVistas o recebimento dos salários 
na!, assim considerados, entre outros, os ates e o cômputo do tempo de paralisação, como 
de violência, a ocupação, o-apossamento ou de efetiva prestação de serviço. 
dano a bens ou instalações que, por sua natu- Art. 16. Esta lei entra em vigor na data 
reza, não podem sofrer solução de continui- de sua publicação. 
dade ou seu funCionamento. - Art~ 17. Revogam-se as disposições em 

Art. se São essenciais as atividades e ser- contrário. 
viços: 

a) de abastecimento de água, energia elé
trica, gás e combustíveis; 

b) de assistência médica e hospitalar; 
c) de distribuição e comercialização de me-

dicamentos; 
d) funerários; 
e) de segurança pública e de bombeiros; 
I) penitenciários; 
g) de transportes coletivos e de alimentos; 
h) de coleta de lixo urbano; 
1) de compensação de cheques, pagamen

tos de cheques salariais, aposentadorias e 
pensões. 

Art. 9? Nas atividades e serviços essen
ciais, ficam o sindicato e os trabalhadores indi
vidualmente obrigados a garantir o atendi
mento das necessidades inadiáveis da comu· 
nidade, de cuja falta resulte perigo iminente 
à sua sobrevivência, Saúde ou segurança. 

§ 1" Incumbe à comissão referida no alt 
4~ a designação, em comum acordo com o 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 9: 

Discussão,.em turno suplementar, do 
Projeto de Lei_ do DF n~ 29, de 1989, ·que 
altera __ a _ _ggrutu_rª--- ®administração do 
Distrito Federal, extingue Qrgãos e dá ou-

-tfãS proVidências, tendo 
Parecer, sob n~ 236, de 1989, da C o-_ 

missão 
- Diretora, oferecendo a redação do 

vencido. 

Sobre a mesa, emendas que vão ser lidas 
pelo Sr, 1 o Secretário. 

São lidas as seguintes 
(Emendas de plenário oferecidas ao 

PrQJ~tç de Lei do DF n"' 29, de 19.89, que 
"exíngue órgãos e cargo, altera a estru
tura da administração dO Distrito Federal, 
e dá outras provid~nclas. 

EMENDA N' 1, (DE PLENÁRIO) 

Inclua-se, no art. 61 do Projeto, o seguinte 
inciso IX. mantidos e renumerados os demais: 

IX-Secretário do Meio Ambiente, Qêõ.cia 
e Tecnologia. 

JustJficação 

A Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e 
TecnoloQia, Cria+da pela Lei nç- 40, de 13 de 
setembro último tem como titular o Secretário 
do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia cujo 
cargo deixou de constar do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do DFn?29, de 1989,apr0vado 
no dia 19 do mesmo mês. 

A presente emenda tem como objetiVo in
duit o cargo recém-criado entre aqueles que 
o art. 6e mantém. 

-sala das sessões,- 9 de outubro de 1989. 
-Pompeu de Sousii. 

EMENDA N' 2, (DE PLENÁRIO) 

Ao art. 16, inciso III, alínea a dê-se a seguinte 
redação: 

q) BRB - Banco Regional de Brasilía 8/A, 
vinculado à Secretaria da Fazenda e que passa 
a demonimar-se: BRB - Banco de Brasilia 
SIA 

Justificação 

A mudança da denominação proposta tem 
por objetivo legalizar decisão, neste sentido, 
tomada pelos adonístas do Banco, em As
sembléia Geral Extraordinária realizada em 16 
de janeir9 do exercício financeiro de 1987 ._ 

Com esse mesmo objetivo tramita na Cas_a 
9 Projeto. de Lei_ do_ Senado n~ 13, de 1989, 
oriundo da Mensagein n~ f 09, de 1988, do 
Senhor Presidente da República,_ enviado ao 
Senado ainda sob a égiçie da Constituição an
terior. 

Sala das Sessões, 9 de outubrO de- 1989. 
-Pompeu de Sousa~ 

(0 Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secretário, 
deixa a cadeira da presidência que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carhéi'fO; Presklen
te.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-Em discussão o projeto e as emendas, em 
turno suplementar. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. _ _ _ _ _ 

Encerrada a disCussão, com emendas, a 
matéria volta à Comissão do Distrito_ Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item tO: 

Pr_ojeto de Lei da Câmara no 102, de 
1985 (ri?- jgQ/83, na Casa de origem), 
que manda computar no cálculo do des
canso semanal remunerado as horas ex· 
tras habitualmente prestadas. 

A Presjdência, nos termos do art 334, alínea 
éi, do Regimento ln temo, e conforme o Parecer 
no 58, de 1989, da Comissão de Constituis-ão, 
Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
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Projeto de Lei da Câmara n" 102, de 1986. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-lteln 11: . 

Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 
1986:(no 1.797/83, na" Casa-de origem}, 
que f.xa em 60 (se.ssehta) anos a idade 
para aposentadoria por velhice de ex
combatente. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento (ntemo, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da ComiSsão de Constituição, 
Justiça e ·adadania, declara prejudicado _o 
Projeto· de Lei da Cãmara n" 104, de 1986. 
(Pausa.) - _ 

Não havendO objeção do Plenârio, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria consta'nte da Ordem 
do Dia. (Pausa.) 

Há oradores_ins_critos .. 
Concedo apalavra ao nobre Senador Jutahy 

Magalhães. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Proilunda o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, na realização de um 
encontro especialmente convocado pelo De
partamento lntersindical de Apoio Parlamentar 
- DfAP -, órgão_ que se notabilizou durante 
aAssembléia.Constituinte em. defesa dos inte
resses dos trabalhadores, para discutir a ques
tão da estatização e estatais no Brasil, na últi
ma semana de setembro chamou a atenção 
a apresentação de um documento sobre Polí
tica Alternativa de_ Armazenamento, firmado 
pelo Sindicato_dos Servidores Públicos Fede· 
rais no DF e pela Associação Nacional dos 
Servidores da Cibrazem. Neste documento, 
entidades com expressiva representatividade 
entre os trabalhadores da Cibrazem anal!sam, 
com elogiável cuidaclo, a situação desta em
presa, demonstrando fatos que merecem vir 
ao conhecimento desta Casa, ao tempo em 
que apresentam propostas para a recuperação 
da estatal mencionada no _contexto de um no
va politica nacional de armazenagem para o 
Brasil. 

Segundo o documento mencionado, a Lei 
Delegada no 7, de 26 de s"etembl-o âe 19ô2, 
atribuiu à Cibrazem "a cornpefêricia de parti
cipar diretamente da execução dos planos e 
programas de políticas agropecuárias, pes
queira e de abastecimento elaborados pelo 
Governo, relativamente as funções: 

- construção de unidades armazenadoras 
nas áreas produtoras, e centros de comercia
lização e de consumo; 

-desenvolvimento e_dissiminação de tec~ 
nologias de armazenagem; e 

-formação e aperfeiçoamento_ de pessoal 
especializado ern armazenamento, classifica
ção e padronização de produtos agropecuá- · 
rios e de pesca. · 

-De acordo com a legislação vigente todas 
as mercadorias adquiridas pelo Governo deve
rão ser depositadas em armazens da Gbra
zem, que se coristitui em verdadeira _gestora 
do Sistema Nacional de Armazenagem - Sl
NAZEM -.junto com as COMPANHIAS ES· 
TAOOAJS de AR/YV\ZENAOEM, cahendo aos 
armazéns privados um caráter complemeritar 
e excepcional a esses. Sistema. Cumpre-lhe, 
destarte, um conjunto muito amplo de atribui
ções qu~ vão desde à participação na política 
setorial, passando pela construção de unida
deS: fiSicas, normatização, fiscal_ização e treina
mento de peSSoal 

Apesar de toda esta tradição grangeada pela 
Gbrazém, Com base nOs dispositivos legais 
que lhe entregaram responsabilidades inequí
VocaS na gestão do si_stema_de armazenamen
to, esta empresa estatal, segundo o documen
to, não vem recebendo, do_ Oov_emo Federal, 
as condições para o efetivo exerdcio desta 
competência. "Foram des_ativados o Prona
zém, o Pronafrlo, o Propesca, o· Polocentro, 
o Poloamazônia, o Programa_ Nacional de 
Aprendizagem Comunitária, o Proterra, e can
celados os convênio com institutos e universi
dades, a exemplo do !tal e Unicamp, além 

. de _outras ações" _fi:iza o documento citado. 
Com efeito, tudo parece indicar que o Go

verno Federal, nos últimos anos, preferiu 
apoiar a çrescente entrada do _setor privado 
no setor de armazenamento, levando a Cibra
zém, empi'eSa pública, a uma C:TeSCehfe desati
vação e descapitalização~ No ano de 1985, 
por exemplo, a Cibrazém administrava 589 
unidades armazenado(as _a__meio ambiental 
natural, totaliz.ando. 4.997.200 toneladas, além 
de 20 unidades armazenadoras frigorificadas, 
com capacidade estática de 219.000 metros 
cúbicos. T oâo este potencial de armazena
mento teria caído, no ano em curso, para 354 
armazéns com 2.451.312 torieladas e 17 uni
dades .frigorificadas, com -capacidade de 
171260 m 3, isto num períOdo em que a pro
dução de grãos no País passou por sucessivos 
recordes, até chegar à super-safra de 71 mi
lhões'de toneladas, em 1989. 

Como pode isto ocorrer? Terá havido algum 
processo transparente de privatizaçõe.s, que 
tivesse significado uma transferência justa e 
ordenada do patrimônio público da União para 
outras esferas_ de_ po<;ter ou para a iniciativa 
privada? 

Não se tem notícia deste processo, se ele 
ocorreu. O que é certo é que muitos armazéns 
foram sumariamente transferidos. à empresas 
privadas, tal como, por exemplo, teria ocorrido 
com o armazém do Projeto Formoso, no Esta
do do Tocantins, ou às Corilpahhias Estaduais 
de Armazenagem. O que importa é que o patri
mónio do C!BRAZÊM está sofrendo um verti
ginoso processo de sucateamento, sem qual
quer cuidado c_om a manutenção dos arma
zéns e novos investimentos que permitam à 
empresa cumprir adequadamente suas fun
çôes. Enquanto isto, é sabido que um vasto 
programa de apoio do Governo, via crédito 
subsidiado, foi montado no País. privilegiando, 
inclusive, algumas áreas e regiões, sem que 

se tivesse levado a cabo uma análise de custo 
de oportunidade entre este <:usto e a alterna
tiva de manter, recuperar e ampliar a rede 
pública. 

Mais uma vez, o que se assiste no Brasil 
não é à abertura de- Um setor: e5tã.tizado à 
iniciativa privada, supostamente mais capaz 
e competente para desenvolvê-lo em harmo

, nia com a modernização da estrutura produ
tiva do País. O que se vê, ho caso do armazena~ 
menta, é o puro e simples abandono de uma 
empresa pública, levada a efeito através de 
um conjunto de _medidas deses~bilizadoras 
e a canalização de subsídios ao setor privado 
para que o mesmo ocupe o lugar esvaziado 
pela desestabilização, sem qualquer adequa
ção legislativa ou transparência de ações que 
permitam à opinião pública e ao Congresso 

- Nacional acompanhar os resultados desta ma
nobra. Consta, por ~emplo, que o Plano de 
Metas da Cibrazém reduzirá ainda mais, até 
ao ano que vem, o número de unidades arma
zenadoras, P?l~a_ 97, nurrnoral de 1572,800 
toneladas, e pa~ 3 o número_ de unidades 
frigoiificadas, caril 56.600 m''3, ai:iiiTeta:ri.do 
uma redução no número de funcionários da 
empi-esa para um quinto do que havia em 
1985 . 

Há que se ie9istrar que toda a nOva estrutura 
de armazeilãgem, montada com acesso ao 
crédito subsídiado pelo Governo, não só pro
curou localização mais fácil para o retorno 
imediato do capital ãplicado, mantendo no 
abandono as regiões distantes e carentes da 
-ação pública, como não se qUalificou por wn 
salto tecnológico significativo ila construção 
das edificações e manejo da mercadoria esto
cada. Em sua grande maioria, os novos em
presários do setor não tinham qualquer expe-

- riência no ramo e, entre outros favores do 
-Go:verno, recebem do órgão controlador de 
preços - o CIP - muito mais liberalidade 
para fixação de seus preços do que o prOprio 
órgão oficial - a Cibrazém - permanente
mente sujeita aos-controles de preços dos pla
nos de controle da inflação. Outras operações 
de repasse dos armazéns oficiais da Cibrazém 
à administração do setor privado não têm obe-
decido às mínimas regras do respeito à coisa 
pública, ficando os aluguéis ifrisórios subme
tidos _à deterioração inflacionária e à ação até 
mesmo predatória de locatários inescrupulo
sos interessados no s_ucateamento das instala
ções com objetivci de, posteriormente. candi
datarem-se. a SU?J aguisiçãu a preço depre
ciado. 

Diante deste quadro, é de se indagar: não 
estará aí a origem de sucessivos esCândalos 
envolvendo a estocagem de produtos essen
ciais, sujeitos a constanteS desvios já compro
vados, à perdas e desperdfcios_ irreparáveis e 
às constantes denúncias de tráfico de influên
cia junto às autoridades públicas competen
tes? 

A questão levantada pelos próprios funcio
nários da Cibrazém está a exigir reflexão do 
Senado Federal e do próprio Congresso Na
cional que, dentro em breve se debruçará so
bre o Projeto de Lei Agrícola elaborado pelo 
Poder ExecUtivo, em obediência ao Ato_ das 
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Disposições Transitórias da Constituição ·de 
1988, que assim o determinou. 

Esta será a ocasião, estou certo, para que 
todos os aspectos da produção agrícola e pe
cuária sejam analisados de forma a permitir 
o desenho de instrumentos de inte!Venção do 
Poder Público sobre garantia de preços míni
mos, estoques reguladores, comercialização 
e armazenamento que, definitivamente, defi
nam o destino de órgãos e empresas públicas 
que atuam na área, como a Cabal, a Cibrazém 
e a CFP. Se é verdade que a crise do estado, 
com a agudização da_ [alta de recursos para 
o Investimento público estão a_exigir crescente 
intervenção do setor privado na modernização 
produtiva do País e na recuperação dos níveis 
de desenvolvimento tão ansiados pela popula
ção, também é verdade que não se pode levar 
o setor público à inanição diante das impor
tantes missões da regulação agrkola. Todos 
os pa1ses, enfim, contemplam uma respeitável 
intervenção pública sobre o.setor agrícola, não 
sendo outra a razão pela qual estes produtos 
ln natura não são contemplados pelo Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio- GATI -,cria
do no pós-guerra, com b objetivo de assegurar 
maior liberdade no comércio internacional de 
mercadorias. A questão do -abastecimento, 
num País das dimensões do Brasil, envolven
do desde a problemática de metrópoles como 
Rio de Janeiro, São Paulo e outras, até a garan
tia de escOamento de safras de regiões piOnei
ras e distantes dos centros consumidores, 
além de garantia de preços para produtos es
senciais em regiões carentes, está a exigir não 
a eliminação do Estado, mas a sua raciona
lização neste complexo processo. A adoção 
de modelos ideológicos sumários, do tipo "Mí
nimo Estado" ou "Estado Total", em resposta 
à dinâmica político-ideológica fermentada pe
Jos partidos pode ser um bom caminho para 
a formação de idéias~chaves para a adminiS
tração pública mas jarilais.um modelo rígido 
a ser por elas seguido. Todos os estudiosos 
dos problemas contemporâneos do desenvol
vimento são unânimes em afirmar qUe não 
saíremos do atoleiro em que nos metemos, 
a não ser com grande senso prático no enca
minhamento das questões abordadas, onde, 
certamente, cada caso apresentará um leque 
de alternativas a serem seguidas pelo adminis
trador, nem sempre fiéis à coerência ideoló
gica que, até pouco tempo, animava as lide
ranças políticas. Entre a solução de problemas 
e a fidelidade a modelos, nos ensina a reali
dade que o primeiro é o_ (:aminho mais fácil 
para preservar a democracia e incorporar mi
lhões de trabalhadores aos benefíciOs da parti
cipação. 

A questão do armazenamento, em resumo, 
Mo está muito bem posta pelo atual Governo; 
que, antes de redefinir, ou procurar definir os 
marcos legais para a gestão do sistema, pare
ce que preferiu atacar e destruir seu principal 
pivô, que é a Obrazém. Antes disto melhor 
teria sido trazer o assunto ao exame do Con
gresso Nacional, a fim de que este avaliasse 
a situação e deliberasse sobre a melhor polí
tica para o setor, decidindo, assim, pelo con-

senso ou maioria de seus pares, pelo destino 
de uma empreS-a-que, além do patrim6nio ma
terial construiu l.lm vasto patrimônío técnico 
e humarro-·que; por vias administrativas, está 
sendo rapidamente_ dilapidado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito 
bem!) 

o sR. PRESn:lErrrE -(NelSon Cãmeiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (~")DB -
CE._l'rpn~n_cia o_ segyint~ disc~r~o.}-:- $(. Pre
sidente, Sr~. S~napor_es, d,esejo consignar nos 
Anais dg ?ena.do,_ impressões por mim reco
lhidas durante a fase inicíal de trabalho da 
44' Assembléia Geral da ONU, a que co'mpa
reci, juntamente com o nobre senador Ro
berto Campos, na condição de Observadores 
Parlamentares. 

A presença, dentre outros, dos Presidentes 
José Samey, Geoigei Bush, Virgílio Barco e 
Carlos Menen, ·conferiu à abertura do conclave 
realce éxcepclonal, em razão, sobretudo, dos 
discursos proferidos pelos citados estadistas, 
numa abordagem realística do atual momento 
polltico, económico e social, vivido pelo Mun
do. 

A tese da integração da América Latina, por 
outro lado, ganhou promissor elento, em razão 
de congraç~ttfento promovido pelo Ministro 
Roberto de Abreu Sodré, no último dia 27 
de setembro, no Salão Nobre do Hotellnter
Continentai, ·reunirldo delegados latino-ame
ri_cr;mQs ·e dO-Caribe. 

Antes de deixar a Sede das Nações Unidas, 
fiz cheg~r ao E[ilbaixador P~ulo 'Nogueira Ba
tista, Representante Permanente do Brasil. re
latório circunstanciado, vazado nos seguiantes 
termos: 

"Designado pelo Excelentíssimo Se
nho_r_ Presidente __ da _República para inte
grar; comO Observador Parlamefltar,a 
Delegação Brasileira à 44~ Assem_b_léia 
Geral da ONU, juntamente coin o Sena
dor Roberto CatnpbS, cumpre;.me exter
nar a Vossa Ex.celéncia as impressõe-s que 
recolhi durante a minha estada em Nova 
Iorque acompanhando os trabalhos do 
Grande Plenário e das ComisSões Perma
nentes , em seu funcionamento ordinário. 

Se, em outras opdrtunidades, aqui já 
estivera, cumprindo idêntica missão, não 
posso deixar de realçar que, neste 1989, 
o comparetimento do Chefe da Nação, 
Dr. José Samey, emprestou significação 
especial ao desempenho da delegação 
brasileira, ainda mais porque a ela tam
bém se incorporou-o Ministro das Rela

- ções Exteriores Roberto de Abreu Sodré, 
numa demonstração inequívoca da rele
vância com _que o Brasil pretende situar
se-rio ContextO intern21donal. 

Aproximando-se o término do manda
to de Sua Excelência, era de supor que 
a sua ausência se justificaria pela transito
riedade do periodo governamental, às 
vé_speras, portanto, da eleição em que es-
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colherá o legítimo sucessor do atual titu
lar da honrosa função. 
_ A presença do atual Primeiro Manda

tário, porém, deve ter sido entendida co
mo prova irretorquível da rigorosa norma
lidade democrática em que mergulhou 
o Pais, consolidadas que se acham as 
respectivas instituições~ desfrutando des
de 5 de outubro de 1988, do proclama
doEstado de Dlreito,em decorrência da 
promulgação da NovaCarta Magnabrasi
leira. 

. Eis, Senhor Embaixador, alguns itens, 
abaixo alinhados da fase inicial desta 44' 
Assembl~i?S9eral, que tenciÔno· enfatizar, 
no curso deste breve relatória 

I) Discurso do Presidente Josf! Samey 
Para a Delegação do Brasil, o pronun

ciamento do Dr. José Sarney representou 
o ponto alto de nossa participação na 44' 
Assembléia da ONU, em razão, sobretu
do, dos posicionamentos expostos com 
clareza e defendidos com convicção, que 
conquistaram amplos e merecidos espa
ços nos grandes órgãos da imprensa 
mundial. 

Sobrelevam registrar, dentre outros, os 
seguintes aspectos: 

a) Político: 
A plenitude democrática foi alcançada 

após a serena e firme condução do pro
cesso de transição, tendo sido realizadas, 
em 1986 e 1988, eleições tranquilas, apri
morando-se a formação política de 82 
milhõ_es de eleitores. convocados, agora, 
para, em 19 turno, no dia 15 de novembro 
escolherem, por voto direto e secreto, o 
futuro Presidente da República. 

A instalação de uma Assembléia Cons
tituinte e a elaboração da nova Lei Maior 
do Pafs sinalizaram uma etapa auspiciosa 
para o Brasil, __ o que levou o "Presidente 
a pôr· em relevo: 

"O balanço que ofereço_é de ter o Br.;15il 
caminhado 50 anos de democracia, nes

. tes cinco anos. Tem os o período da mais 
plena liberdade de nossa História." 

b) Econômico 
Com enfática condenação à exãrceba

da politica de taxas de juros posta em 
prática pelos Países industrializados, a fala 
presider~cial significou uma conclamação 
dos credores do Terceiro Mundo, para 
que reescalonem os crOi10gramã.s tradi
donalmente estabelecidos, ensejando a 
que os débitos venham a ser afinal ressar
cidos, de molde a que _não se frustre o 
desenvolvimento de numerosas Nações. 

Aliás, sobre o tema assim se manifes
tou o governante brasileiro: 

"Estou convencido de que a democia
da é o caminho. Ela foi a bandeira que 
comandou nossos povos-para varrer au
toritarismo, caudilhos,-tiranOs e ditadores. 
Mas não para substituí-los pela fome, pe
las doenças, pelo atraso, pela divida exter
na, pela recessao, pelo desemprego". 

Não poderia ser utilizado linguagem 
mais candente e patética para sensibilizar 
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os Países credores, induzindo-_os a uma 
·cobrança de juros mais humana e roenos 
draconiana! 

c) Social 
O campo social foi, por outro lado, ob

jeto ~mbém de dis_curs_o de José Salliey, 
identificando-se, em_suas palavras, a in
tenção de continu_ar propugnando pela 
correção das disparidades que separam 
ricosepobres- cada dia maiores, 'em que 
pese o anúncio reiterado dos países in
dustrializados de contribuir para reduzi
las, no menor espaço de tempo possível:. 

Vê-se, às fls. 3, do texto lido na sessão 
inaugu'ral da 44" AsSeriibléia, p"e!o Chefe 
do ExecUtiVo de nosso País: 

"Os niéiíõres inlriligoS da derilocracia 
no Contine'nte têm sido os baixos pa
drõessociaíse a inflaçãCr que corrói nos
sas economias," 

d) Integração da América Latina 
Em vários trechos de seu pronuncia

mento, o Presidente José_Samey proc::la
ma-se defensor intrans_igente de uma per
feita integração dos Países da-América 
Latina, como soluçáo para as difiCuldades 
económico-sociais que enfrentam. na 
presente conjuntura. 

" ... No noss_o cas_o;_ ~_tamos decidisos 
a aproveitar o choque da democracia pa
ra caminhar na direçf;;o do velho sonho
de Bolívar: a .edificaÇão da irmandade po
lítica latino-americanª";--

Mais adiante, infere-se das palavras do 
Primeiro Mandatário o seu propósito ina
balável de empenhar-se na lu~ err prol 
de uma fraterna aproximação entre as 
Nações latibo-americanas: 

"Para o Brasil a sorte__dos nossos vizi
nhos é a nossa sorte." 

e) Proteção ambiental 
Numa resposta altiva e contundente 

aos que inSinUarem Ser o nosso País res
ponsável por desequilíbrio ecológicos, re
gistrados no Mundo, o Presidente José 
Samey tornou-se incisiVO-ao réplidi<!r tal 
versão, conforme se constata ern sua fala 
do dia _25 de setembro, diante de todos 
os Delegados presentes à 44• Assembléia 
Geral: 

"A questão ambiental nos seus_aspec
tos planetários ....:... mudança do clima, 
destruição da camada de ozónio - não 
pode nem deve_ ser discurtida de uma 
perspectiva estreita, como se fora um pro
blema Norte-Sul, em que os países me
nos desenvolvidos estivessem, por um 
comportamento irresponsável, afetando 
o equilíbrio ecológico mundial. 

Na ocasião, foi anunciada, como tendo 
por sede o Brasil, a Conferência _das Na
ções Unidas sobre Meio-Ambiente e De
senvolvimento, programad<! para 1992. 

ll) Confraternização latino-Americana 
Numa sequência dos entendimentos 

procedidos para solidificar a integração 
La'tino-Americana, o, Ministro Rob_erto de 
Abréu Sodréreuniu os Chefes de Delega-

ção d_Q_J:ontinente e os do Caribe, com 
_o.objetivo de deixar ainda mais nítida a 
preocupãçãõ dO Brasíl em intensificar os 
laços de frate_rnidade, entre os povo_s 
mencionados, privilegiando-nos, por for
Ça do_ -oportuno Encontro, com uma lide
rança _inconteste, que o nosso Chanceler 
deixou trail.sparecer na sutileza de uma 
mensag~m ética e diplomática perfeita. 

A oração do_Ministro da_s Relações Ex
teriores, na interpretação dos parlamen
tares presentes, nó Salão Nobre do Hotel 
JntercoQtinental, à tarde do dia :2e de se
~ef'h.J?ro, ba..vetâ .d.e. reperçl!ti.r positiva-

.- mente, valendo como_uma autêntica to
mada .de [:ltitude, C~R~Z de _resgu<:J~dar_ os 

___ !egítin:t9!i intereSses da co_iriitnidade lati~ 
riõ-ametlCãria. - ~ - - - · -

lll) Conselho de Segurança 
·- Não poderia deixar de inserir-se, no 
presente relatório, a Sessão- Extraordiná
ria do Conselho de Se9urança da ONU, 
sob a lúcida P(esidência do_ Embaixador
Pau/O Nogueira BatiSta,realizada à tarde 
do último dia 29 de seteni.bro, quando 
se deliberou a perrpanência, por mais seis 
(6) meses, da Força de Paz na faixa lrã-fra

. que, garantindo a tranquilidade entre anti-
gos lttigantes, que se vinham digladiando, 
até a interferência_ conciliadora da organi
zação das Nações Unidas. 

N} PresenÇa de George Bush • 
0- comparecimento do Presidente dos 

Estados UnidoS, Geàrgé Bush, à' soleni
dade inaugural da 44i Assembléia da 
ONU, prestigiõu ·o mai;Jno conclaVe, 
abrindo perspectivas atvissareiras para o 
período de trabalhos, iriidado a 25 de 
setembro. 

-utilizando aprimoradas téCnicas de co
municação, o dirigente máximo norte-a-

--mericano galvanizou as atenções de dele
gados e da imprensa inteiliacional, abor

.dando temas vinculados à realidade polí
tica, econômica e scicial com a autoridade 
de líder da maior democracia mundial. 

__ A -~ntre_0s~ que concedeu ao Presiden-
- __i_e_J_osé Sa_mey, na mesma tarde de seu 

discurso, abriu alternativas. mais favorá
vel_$ para a queStão diDlVida l;xtema,exa
tamente porque George Bush, já no dia 
s:eg1,1inte, em Washington, quando se reu
nia o FMI, conclamou os banqueiros pre
sentes a um reexqme das políticas de cré
dito, asfiXiadoras de crescimento econô
mico dos países do Terceiro_Mundo. _ 

Espera-se _que, de suas gestões, resul- _ 
tem p"rovídências concretas, capazes de 
viabilizar o ingresso de novos capitais nas 
Nações endividadas. 

V) Apolo a· Virgt1io Barco 
Tomou-se flªgrante o apoio dos dele-

;=-gados à 44~ Assembléia Geral. da ONU 
ao posicionamento adotado pelo Presi
dente da Colômbia, "Virgílio Barco, no 
combate sistemáticO e enérgico_aonarco 
tráfico. _ 

Os aplausos - com que foi saudado 
durarl.te o discurso proferido _à tarde de 

28 de outubro- valeram-lhe como estí· 
muJo à luta na qual se acha empenhado, 
p"ai-a extermirú~f o crime organiZado, res· 
ponsável por conflitos sangrentos e a per
da de vidas preciosas. - · 

A referência que lhe fez, ao iniciar o 
discurso de 25 de setembro, o Presidente 
José Sarri.ey; Ceitàrhente contribuirá para 
motivá-lo a prossegUir na heróica fain~ 
a que se entreQ'OU,- ·cõmbatendo, com 
obstinação e coragem, dentro e fora do 
território colombiano, o narco _tfáfico Or
ganizado, _no_ qual se especializaram 
"gang:?~r~.._ irtternaciOD-?Ji:?- ~lt ra:Çiíciados. 

Senhor Eml?aixador: 
A meu ju)z9 •. foram _estes os fatos mais 

relevant~s at_é. aqui registrados. na fas~ 
inicial da 44~ Assembléia Geral da ONU. 

Faço votos para que durante o perfodo 
de sessões_,_ a exaurir-se na 2• quinzena 
de dezembro vindo_uro, continuem a ser 
debatidos temas de igual magnitude, sob 
a salutar inspiração da Paz MundiaL 

Reitero ·a Vossa_ Excelência protestos 
de elevada consideração e apreço." 

Sr. Presidente, Srs. Se:nadores, se os primei
ros dias de trabalho da 44~ Assembléia Geral 
da. Organização das Nações Unidas foram 
marcados por pronunciamentos de inques
tionável relevãncia, é de se supor que até o 
"térfiifrio das sessões importantes sejam deba
tidos temas com conclusões que favoreçam 
a manutençáo da paz entre todos os povos. 

O Brasil, que alf se representa por diplo
matas de-alta qu~lificaçãó e competência, lide
rados pelo Embaixador Paulo_Nogueira Batis
ta, haverá c;le ter participação saliente, contri
buindo para o desline de magnas questões, 
submetidas à apreciação da ONU. 
- -É esta, sem dúvida, a nossa expectativa,jus
tificadamente otimista, em razão do que nos 
fOi dado constatar, na condição ·de Observac:lor 
Parlamentar, indiCado pel9 Presidente do Se
nado.Federal, Senador Nelson Carneiro, e no
meado, por ato de 20 de setembro, pelo Se
nhor Presidente José Samey. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!} 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAIXJ. 
RES:~ 

Aureo MeUo ~ J"arbas Passarinho - João 
Castelo - Hugo Napoleão - Lavoisier Maia 
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena 
~ Luiz Viana - Jutahy Magalhães - José 
lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro -Itamar 
Franco- Marcos Mendonça-Mauro Borges 
- Iram Saraiva - Maurício Corrêa - Carlos 
Chiarem -José Fogaça. 
--- - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Na presente sessão. terminou o prazo para 
apresentaçãô de emendas ao Projeto de Reso
lução N9 70, de 1989, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que modifica o § 49 do art. 
9-1. do Regimento Interno. 

Ao Projeto foi oferecida Uma emenda, que 
será lida pelo Sr. Primeiro Secret6rio. 
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É lida a seguinte 

EMENDA N" 1 (SUBSTITUTIVO) 

Oferecida ao Piojeto de Resolução N~ 
70, de 1989, que modifica o § 49 do Art ......_ 
91 do Regimento Interno: 

Dê-se ao Pi-ojeto a seguinte redação: 
Modifica o § 4~ do art 91 e o art. 92 do 

Regimento Interno. 
Art 1 ~ O § 4~ do art 91 e o ait 92 .do 

Regimento [ntemo passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. "91. ....... : .. : .. - ................... "'""""-'" 
§ 49 No prazo -de dez dias, contado 

a partir da publicação da comunicação 
referida no parágrafo anterior no espelho 
da Ordem do Dia da sessão seguinte, po
derá ser interposto recurso para aprecia
ção da matéria pelo plenário do Senado. 

Art. 92. Aplicam-se_ à tramitação dos 
projetos e demais proposições subme· _ 
tidas à deliberação terminativa das comis
sões as disposições relativas a turnos, 
prazos, emendas e demais formalidades 
e ritos exigidos para as matérias subme-
tidas à apreciação do Plenário do Senado, 
inclusive quanto_ à publicidade." 

Arl 2? Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O prazo de setenta e duas horas é razoável 
quando a publicação é feita no DCN, que cir
cula com certo atraso _e tem grande tiragem, 
de acesso público. 

Ao se fazer a publicação no A\Ulso da Or
dem do Dia é necessário que se amplie o 
prazo, para que haja a garantia de conhed
mento da decisão por toda a sociedade. 

Deve-se ainda, ter bem claro que, a publica
ção no Avulso da Ordem do Dia exigirá, para 
se manter a transparência do processo, que 
haja o cumprimento rigoroso do art. 92, no 
que tange a publicação da matéria e demais 
formalidades para votação na Comissão. 

Sala das Sessões. 10 de outubro de 1989. 
-Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
- de acordo com o disposto no Regimento 
Interno, a matéria será despachada às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e 
Diretora. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado n" 88, de 19~9-Complementar, de 
autoria do Senador João Menezes, que regula 
o direito de greve dos servidores públicos civis 
e dá outras providências. 

Ao projeto foi oferecida uma emenda, que 
será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É; lida a seguinte 

EMENDA N• 2 (DE PLENÁRIO) 

Oferecida ao Projeto, de Lei do_ Senado 
nP 88, de J9PÇJ~Complernerrtar. que regu

~-Ja o cjireito_ de g~ dos $eJVidor~ públi
cos dvis e dA autra~ providências; 

Suprimam-se .o art. 89, ~eus ind_$OS e alí
neas, do Proj~to de Lei do __ Sena_do n~ 88, de 
Úl89 _-::-·complementar. 

-Justificação 

de NCz$ 300.000,00 (treZentOs mil cruzadoS 
novos), para efeito da caracterização de gran· 
de fortuna. 

É a justificaçâo que esperamos seja aco
lhida. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1989. 
- Senaçlor Mauricio -corréa. 

EMENDA N•3 

Suprima-se o art 69 do Projeto de Lei do 
Senado nç 162, de 1989- Complementar. 

-Entendemos que a~-penáiidades por infrin~--
gência ao direito de greve, nas modalidades 
elencadas nos incisos e alíneas do art 6? do 
projeto em tela, devem permanecer no âmbito 

Justl~cação 

· Além da conotação fática, entendemos que 
as doações, desde que revestidas das formali
dades legais, constituem atas jurídicos perfei
tos que consubstanciam a redação_do patri
mónio do doador, náo podendo, por isso, ain
da que para efeitos tributários, prosperar qual
quer norma legal em sentido contrário. 

da vigente codificação penal, civil e adminis
trativa. Ademais, a obrigação de reparar o da-
no não deve ser estendida ao Sindicato, como 
pretendem os dispositivos ora emendados, 
visto não ser ·sucessor do responsável pelo 
dano. -

É a justificação- que esperamos seja aco
lhida. 

Sala das Sessões, 10 de agosto-· de 1989. 
--Senador Mauricio Corréa. - · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A matéria será encaminhada à Comtssão 
de Constituição, Justiça e Cidadania para pro
ferir parecer sobre a emenda. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado rt' 162, de 1989-Complementar; 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso; que dispõe sobre a tributação _de 
grandes fortunas, nos termos do art. 153, inci
so VIl, da Constituição Federal .. 

Ao projeto foram oferecidas três emendas, 
que serão lidas pelo Sr. 1 ~Secretário. 

Sãõ lidas as segui_ntes 

EMENDAS (DE PLENÁRIO) 

Oferecidâsao PrOjeto êlê Lei dO Stinildo 
n~ 162, de 1989-Complementar, que dis

-põe -Sobre ã tribUtaÇão de grandes fortu
nas, nos termos do art. 153, incisO VIl, 
da Oinstituição" Federal: 

EMriii;JArii2 
Acrescente-se no § 1 ~do art 29, do Projeto 

de Lei do Senado n? 162, de 1989-Comple
mentar, após a expressão "rendimentos do 
trabalho assalariado"', o seguinte trecho "e os 
honorários do livre exercício de profissional 
aUtónomo'', 

Justificação 

O dispositivo ora emendado, ao _estabelecer 
o conceito de grande fortuna, relacionando-a 
à natureza dos rendimentos, teve por objetivo 
primordial a taxação do enriquecimento do 
património através das rendas de capital, prin
cipalmente as da especulação financeira. 

Por isso, entendemos que os honorários do 
livre exercício de profissional autónomo, tal 
como os rendimentos do trabalho assalariado, 
não deVem ser incluídos na renda bruta anual 

É a justificação que esperamos seja aco
lhida. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1989. 
---'-Senador Maurício CorrGa. 

-EMENDA N•4 

Dê-se ao alt12 do Pi-ojeto-de Lei do Senado 
n9 162, 'de 1989 ~Complementar, a seguinte 
redação: ~ 

"Art. 12. o-cõntribuinte do irilPosto é a 
pessoa física que detiver a propriedade, o do· 
mÚlio útil ou a titulm:_idade de grande fortuna." 

Justificação 

A posse, por si só, não integra o património 
da pessoa, não sendo juridicamente possível 
considerá-la para os efeitos tributários da ca
rcicteriZaçãO-de- -Q-reinde fortuna. 

É a justificação da presente emenda que 
esperamos seja acolhida. 

Sala das SessõeS, 10 de outubro de- i989. 
-Senador Mauricio Corrêa: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn.eiro) 
- A matéria será encaminhada à Comissão 
de Assuntos EcOnómicos para proferir parecer 
sobre as emendas. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Na presente sessão terminou-o prato para 
a apresentação de emendas às seguintes ma
térias: 

-Projeto de Lei do Senado no 91, de 
1989-Complementar, de autoria do Senador 

·João Menezes e outros_ senhores senadores, 
que estabelece, nos termos -do § 9:' do art. 
14 da Consti.tWÇã~ de 5 de outubro de 1988, 
prazo para desincompatibilização de Ministros 

- de Estado; -
-Projeto de Lei do Senado n9 166, de 

1989-Complementar, de autoria do senador 
Fernando Henrique Cardoso, que exclui da 
incidência do imposto sobre serviços de qual
quer natureza a exportação para o exterior dos 
serviços que menciona, nos termos do inciso 
n do § 4ç do art !56 da Constituição Federal; 

-Projeto de Lei do Senado n~ 169, de 
1989-Complementar, de autoria -do Senador 
Fernanqo Henrique Cardoso, que ftxa as ali
quotas máximas dos impostos sobre vendas 
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a varejo de combustíveis líquidos e gasosos 
e sobre serviços de qualquer natureza, c_ompe
tência inunicipaJ, nos termos do inciso I do 
§ 4~> do art. 156-da Consti~isão Federal; 

-Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1988 
(n9 139/87, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo à Lei n~ 1.060, de 5 de feve
reiro de 1950, que "estabelec_e normas para 
a concessão de assistência judiciária aos ne
cessitados"; 

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 25, de 
1988, de autoria do Sêriãdor Leite Chaves, 
que susta o decreto n9 96.991, de 14 de outu
bro de 1988, que "atribui competência para 
autoriplção de pagamentos e recebimentos 
por rÍleio de outras instituições financeiras"; 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 6, de 
1989, de autoria do Senador Ronan Tito e 
outros Senhores Senador(!$, que revoga o arl 
& do decreto n<> 72, de 1988. _ 

Ms projetas não foram oferecidas emen
das. 

As matérias, de acordo com o dispositivo 
regimental, serão Incluídas, oportunamente, 
em Ordem do Dia. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto.-Je_De_
creto Legislativo n9 38, de 1989 (n<> 1/87, na 
Câmara dos Deputados), que aprova as contas 
do Senhor Presidente da República, relativas 
ao exerdcb financeiro de 1985. -

Ao projeto não foram apresentadas emen
das. 

A matéria será encaminhada à Comissão_ 
de Assuntos Económicos, de acordo com o 
despacho inicial. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente s.essão, desi_gnando p?~ra a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

(Em regime de urgêrícia, art. 336, c, do Re-
gimento Interno) . 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 63, de 1989, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a ur
gência e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer.) 

-2-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n? 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no § 6° do art. 14, para desincom· 
patibilização do Presidente da _15epública, dos 
Governadores de Est3do, do Di$ito federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989. 
-da Cofntssão Temporária, favorâve_l ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto ven<:ido dos Sem;_çlores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

~3-

Votação, em tt,.~rno ú~ico, do Projeto de De
creto Legislativo n• 23, de 19~9 (n' 141/89, 
na Câmara dO$ Deputados), que aprova o tex
to do ac.ord.P. sobre _trarisportes maritimos en
tre o Governo da República Fedei-ativa doBra
sil e o Goverho da República Argentina, assi
nado em Buenos Aires, em 15 de agosto de 
1985, tendo 

PARECER; sob n• 212. de 1989, da Co
missão 
--de Relações Exteriores e Defesa NacJo. 

na/. 

-4-
Votação, em turno úriico, do Ptojeto de De

creto Legislativo n• 25. de 1989 (n• 158/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do.acordode cooperação científica e tecno
lógica entre o G.overno da" República Fede
rativa do Brasil e o Governo d.o_Reino da Dina"-
marca, firmado em Brasília, em 9 de junho 
de 1986, tendo 

PARECER, sob n• 216, de 1989. da Co
missão 

-de Relações Exteriores e Def~sa. NaCio
nal. 

·-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Re

solução n9 53, de 1989, de autoria do Seriador 
Fernando Henrique Cardoso, que determina 
a· correção dos valores em OTN e cruzado, 
para·Vâi6res em BTN e cruZado novo, nas 
proposições que autorizem Estados e Municí
piOs a conlfãtar Opei"aÇões_de crédito, tendo 

PARECER, sob n' 229. de 1989; da Co-
miSsãO . - -- - -

-de Assuntos Econômicos, favçrável, nos 
termos de substitutivo que oferece. 

-~-
Votação, em tumo único, do Projeto de Re

solução n? 66, de 1989 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Económicos como con
clusão de _seu Parecer n" 230, d_e 1989), que 
autoriza o GovemO'da União a contratar opera
ção de crédito externo, no montante equiva
lente a até US$ 76,000,000.00 (setenta e seis 
milhões de dólares ame_ricanqs), e.om_o Delta 
Bank. 

-7- -

Votação, em turno único, do Projeto d~ Re
solução n<> 68, de 1989 (apresentado pela CO
missão de Assuntos Económicos como con
clusão de seu Parecer no 232, de 1989), que 
aUtoriza o GOVerno brasileiro a conCeder fman
ciamerito--,--àif ffatiCo "de la_ Nac:ión Argentina, 
no 'Valor de até US$ 147,000,000.00 (cento 
e quareiita e sete milhões de dólares america
nos), através do convênio de pagamento recí
proco. -

-8-
Votação, em turnO único, do Requerimento 

n9 5Í4, de 1989, do Senador Fernando Henri
que Cardoso, solicitando, nos termos regi
mentais, tramitação conJunta para os Projetos 

de Lei do Senado n• 152, 155 e 238, de 1989 
(de autoria dos Senadores Ma_rco M.adel, Edi
son Lobão e Fernando Henrique Cardoso, res
pectrvãtiferite, que dispõe sobre a participação 
dos_ trabalhadores nos lucros ou resultados 
das- empresas. 

-9-
Discussão, em turno único, do parecer da 

Comissão de Relações Exterio_res e Defesa Na
danai sobre a Mensagem n° 172, de 1989 
(rio 398/89, na origem), de 9 de .. agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do .Senhor_ Luiz Matto~o Maia 
Amado, Ministro -de Segunda Classe, da car
reira de DiplOmata, para exercer a função de 
Embaixador do_ Brasil junto à República dp. 
Coréia. 

Discussão, em turno único, do parecer da 
COmissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a_ Mensagem n9 17 4, de 1989 
(no 403/89, na __ origem), de 14 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presid_ente 
da. República submete à deliberação.do_Sena
do a escolha do Senhor Jú1io Gonçalves San
chez, Ministro de. Segunda Oasse, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Guiné
Bissau. 

-H-
Discussão, em turno único, do parecer da 

Comissão de RelaçOes Exteriores e Defesa Na~ 
clonai sobre a Mensagem no 179, de 1989 
(n<> 457/89, na:· Casa ae origem), de 30 de 
agosto do corrente-ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à delibera
ção do Senado a escolha do Senhor Régis 
Novaes de Oliveira, Embaixp.dor do Brasil jun':' 
tó-a-Jamahiriyã Árabe Popular_ Socialista da 
Ubia, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à- Repúbllca 
de Malta. 

-12--· 

Discussão, em. turno único, do parecer da 
_Comissão de_ Relações Exteriores e.Defesa Na~ 
dona! sobre a Mensagem n~ 185, de 1989 
(n~ -51?/89, na _origem), de 11 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor _Ptesidente 
da República submete à delibexaçã_o do Sena
do a escolha do Senhor Sérgio Damasceno 
Vieira, Embaixádor d-o Brasil jurito à Federa

'Ção da Malásia, para, cumufativari-tente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Sultanato de Brunei_ DtJti,ISSctialJl. 

-13-

Discussão, _em _turoo YnicQ,_ d9 parecer da 
Ço_misSão de RelÇ~.ções EXteriores e.Defesa Na
danai sobre a Mensagem no 186, de 1989 
(no 516Ja9,-na- odgein), de- 11 de setembro 
do corrent_e ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Luiz F elipe de La 
Torre Benitez Teixeira Soares, Ernbãixaaor" do 
Brasil junto à República do Quênia, para, cu· 
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mulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Rep(lbl!ca de Uganda. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Estã encerl-ada a sessão. 

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

Jg;,sgr;::;::;~zcn;:~EJgff'E 
3-10-89EQCJE,Ef/TREO(JEÃREVISÂO 
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO PâS
TER!ORMENTE. . 

OSR.JOÁOMENEZES(PFL-PA.Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. SenadoreS, o eminente, Senador Jarbas 
Passarinho apresentou um projeto de lei pro
pondo reajuste das prestações _de adquirentes 
de imóveis fora do Slstema Financeiro de Ha
bitação que estão sendo abrangidos pela va
riação do Índice Geral de Preços. 

Realmente, este é um projeto polêmico. Tão 
polémico que o próprio Senador, em artigo 
publicado no jornaJ O LibeiQ/. de domingo, 
coloca sob o título "Projetas Polémicos" e, 
entre eles, cita este projeto, em boa hora foi 
apresentado. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
estamos vivendo uma situação muito difícil 
em relação ao sistema habitacional braslleiro. 
Há wna?'Xfculdade muito grande. E é triste 
diz~r-se que a dificuldade maior foi criada pelo 
próprio Congresso, assim que vimos, por 
exemplo, que a Medida Provisória n" 54, do 
Senhor Presldente da República, não tinha re
ferência nenhuma a esses fatores. Entretanto, 
no Congresso, ·apresentaram-se emendas. A 
Medida Provisória n" 54, do Governo, apenaS 
propunha tratar de assuntos referentes a pre
ços que estavam congelados, e a preços que 
diziam respeito a outros bens materiais: auto
móvel, caminhão etc. 

O que aconteceu? Ele mandou essa Medida 
Provisória n"' 54 para o Congresso, que apre
sentou várias modiflcaçõ~s .. 

Diz a Medida Provisória no;o 54: 

"Nos contratos em execução cujo obje
to seja a produção ou o forneclmento 
de bens para entrega futura, a prestação 
de serviços contínuos, ou futuros, e a rea
llzaçáo de obras (Lei n>? 7.730, de 
31-1-1989, art. 11) ... " · · 

No Congresso, acresCentou-se: 

" ... e naqueles relativos a operações de 
alien~ção de bens imóveis, não abran
gidos pelas normas do Sistema Finan
ceiro de Habitação, o índice de reajusta
mento com base na Obrigação do Tesou
ro Nacional - OTN - será substituído 
por índices nacionais, re9ioriais ou-sete
riais de custos ou preços que reflitam a 
variação do custo de produção ou do pre
ço dos insumos utilizados." 

Quer dizer, este assunto não estava tratado 
nem verificado na medida provisória enviada 
pelo Senhor Presidente da República. Quem 
criou essa confusão toda foi o próprio Con-

gresso; quando apresentou essa emenda, que 
depois ainda acresceu o seguinte: 

"Ait. 29 ·o reajustamento de que trata 
o art 1 o será calculado, sem retroação, 
sobre o valor da prestação relativa a 
'obras, fornecimentos e serviços realiza~ 
dos após encerrado o período de conge
lamento ou nos termos da autorlzaçào 
tri.in!Steriai para a revisão de preços (Le( 
nrz 769, de 2li"âe maio de 1989~ art. 
J?) ~ Sobre o valor das obrigações relati-

. Ya_,:; aos coniratõs de .alienação de bens. 
iinóvels não abrangidos pelas normas do . 
Sistema Fihanceúq de Habit?Jção:" 

Ora, O Senhor Presidente da República havia 
mandado uma lei completamente diferente, 
sem esse. objetivo .. O que aconteceu? Trans
formou-se essa lei no Congresso, colocoU-$"e 
essa matéria !=lo Sistema Financeiro de Habita
ção e .colocou-se mais a questão referente 
ao custo da con~ão dvil. Com isso, o que 
está acontecendo? Está acontecendo uma si
tuação muito difícil e o problema do déficit 
habitacional é da maior gravidade, porque, se 
de um lado as empresas construtoras encon
tram-se .em situação. diffcll para poder levar 
à frente as suas obras, por outro lado os adqui
rentes .estão sem condições de sustentar o 
pagamento do imóVel que se propuseram· a 
adguirir. 

Podemos ver, por exemplo, um apartamen
to cujo comprador, em abril, pagava NCz$ 
852,12; passou a pagar, em maio, 1.150,40; 
em junho, NCz$ 1.903,1li em julho, NCz$ 
2.242,85; em agosto, NCz$ 3.116.41; em se
tembro, NCz$ 4.641,58. Se pegarmos outro 
exemplo, veremos o mesmo resultacb, pofs. 
todos são calculados ·com a mesma base, co
mo verificaremos a seguir: em setembro de 
1988, pagou NCz~ 328,85; em outubro, NCz$ 
407,80; em novembro, NCz$ 518,93; em de·. 
zembro, NCz$ 658,63; em janeiro NCz$ 
760,32, ficou congelado em fevereiro, março 
e abril e maio pagou NCz$ 1.145,10. 

Acontece, também, que hoje em dia há uma 
verdadeira balbúrdia nessa maneira de fixação 
de preços, pois verificamos que ... 

O Sr. Jutahy Magalbães -· Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Darei, daqui 
a pouco, o aparte a V. Ex:' 

Verificaremos, repito, que existem hoje va
riadíssimas formas de fazer esse cálculo e uma 
delas é o chamado Custo Unitário Básico, que 
pode ser o de São Paulo~ o do Pará ou o 
de Pernambuco, pois em cada estado é dife
rente do outro. Além do Custo Unitário Base, 
temos o IPC, o INPC, o VRF (que é ó da Caixa)~ 
e há ainda o BTN. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Peço descul- _ 
pas a V. Ex!' por aparteá~lo neste momento, 
principalmente pelo fato de o meu aparte não 
se colocar muito bem no contexto do seu prow 
nunciamento. Nessa questão de construção 
estamos sendo regidos- pelo menos segunw 

do dizem quase todos os construtores que 
conheço pelos reajustamentos na base do fn
dice Nacional de Construção CiviJ, que está 
muito acima da poupança 

OSR. JOÃO MENEZES-Eieschamam 
de Custo Unitár1o Base. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Existe, tam- · 
bém,. o índice Nacional de Construção Civil. 
E ele está muito acima da poupanÇa. Por 
exemplo, em dois meses, se me lembro bem, 
enquanto a poupança estava daf!.do 28, 30%, 
o lNC deu 40 e tantos por cento. Então, isso 
onera sobremaneira as prestações .. Ouyi falar 
que o Senador J..:irbas Pã.ssarinho, éom quem 
ainda não conversei pessoalmente, embora 
pretenda fazê-lo o mais breve possível, teria 
apresentado um projeto .estabelecendo uma 
norma única para esseS feajuSt.ãmentos e dan
do uma condição semelhante à poupança. 
Não sei do andamento desse projeto. se S. 
EX' já consegui1,1 aprová-lo na Coinlssão em 
deliberação terminativa ou não, mas e um pro
jeto que deve ser tratado com a máxima ur
gência e apoiado pelas duas Casas do Con
gresso. ls:SO viria, talvez., atender a essas preo
cupações de V, Ex' Realmente, há vários índi· 
ces, e cada um procura ó melhor para si. Esse 
Índice ~acional de Construção Civil tem enfor
Cado niw'tas pessoas, .que estão ficaTI.do sem 
condições de pagar. 

O SR. JOÁO MENEZES - O projeto 
do Senador Jarbas Passarinho diz: 

''O reajustamento do valor das obriga
ções.rélativaS aos contratos de alienação 
de bens imóveis não abrangidos pelas 
normas do Sistema Financeiro de Habita
ção, a que se refere a Lei rt' 7.7.14, de 
8 de junho de 1989, serâ · efetUãdO pela 
variação do BTN - Bônus dó Tesouro 
Nadonal,_na forma do art. 2(" . 

O Senador Jarbas Passarinho fez muito· 
bem em tocar neste assunto. A minha preocu
pação é que estamos chegando a um cami
nho por onde não podemos mais andar. Se, 
de um lado, as empresas construtoras não 
vão poder mais continuar as suas construções, 
se frzerem na base de um BT qualquer desses, 
por outro os compradores não podem pagar 
mais, pois o índice de reajuste salarial fica 
muito aquém do percentual por elas calcu
lado. E o resto - a comida, o vestuário, o 
estudo, .a doença? Estamos, realmente, numa 
situação muito difícil e caótica, para a qual 
se pre~isa encontrar uma saída. 

Acontece, também, que muitas empresas 
fizeram contratos para que a parte financiada, 

. a parte da poupança, fosse na base do aumen
to salarial, e não estão mais usando lsto. Não 
estão aceitando. Outras deram promissórias: 
o cidadão assinou promissórias para serem 
pagas no dia tal, no valor "x", e, quando chega 
para pagar a promissória, dizem: não, não é 
mais. Eu só lhe dou a promissória se você 
pagar ·y·. Enquanto, o cida'dão paga "y" para 
levar~a promissória "x". 

Como se vê, é uma desordem o que está 
af. Eu não quero que as empresas constru-
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toras brasileiras vão à falência. Não! o proble~ 
ma é muito sério e estou tocando no assunto 
porque tenho a impressão e a convicção de 
que, rea1mente, o problema está complica
díssimo e é predso encontrar um paradeiro, 
é preciso encontrar um equilíbrio. O que não 
podemos admitir é que continue _como está. 
Isso não pode ser, não pode serl Nós temos 
qUe encontrar uma fónnula- se é que quere
mos que progrida a Constituição - em q'ue 
o cidadão brasileiro da classe mêdia possa 
adquirir seu teta. Aquele que não precisa, 
aquele que está na classe "a", este pode fazer 
sua construção, digamos, sob empreitada. 

É o que noticia aqui um jornal, numa ediçáo 
de agosto; em que aparece um cidadão dizen
do- irresponsalvemente, no meu entender 
-que aumenta a crise habitacional em Brasí
lia. Dfz o artigo: 

"O setor em Brasília, conforme infor
mação do empresário, vai muito bem e 
não se ressente de_ nenhuma crise. 

Prova disso é que as empresas de cons
trução civil encabeçam as_l!stas das de 
maiores' ~enlabilidades. O que _existe -
afrrrna - é uma tradição ~rasileira de 
achar que tudo vai mal. A minha empresa, 
apesar de ter apenas quatro meses, está 
muito bem, graças a Deus, e vendendo 
como nunca, fmallza. 

Empresas como a WV Tartuce, que, 
apesar de curto período no mercado, pro
vam que não há crise no setor. Há pouco 
tempo adotou uma postura de vender 
apartamentos a preço de custo, renun
ciando à parte significativa dos lucros que 
as demais vêm percebendo". 

Ora, o que Se quer- com isso! Te ríamos 
de entregar a venda de prédios de apartamen
tos às pessoas que tivessem grandes recursos 
para fazer as construções de acordo com o 
custo, fazer condomínios fechados e, dentro 
desses, elas funcionariam apenas com.o admi
nistradoras, ganhando multo bem, porque, 
quaRto mais sobe o preço da mercadoria, 
mais receberiam de comissão_. 

O Sr. Jutahy .Magalhães -Concede-me 
V. EX" um aparte complementar? 

O SR. JOÃO MENEZES - Vimos um 
exemplo, outro dia, na televisão; uma dessas 
comunicadoras que tratam de parte financeira 
deu uma relação de bens do custo desarvo
rado na subida dessas mercadorias, inclusive 
taco, cimento. Omento é uma barbaridade. 
Vejam, um saco de cimento, lá no meu Estado, 
no princípio do ano, devia custar dois mil cru
zados: hoje, custa vinte cruzados novos. Há 
um desequilíbrio total. A minha preocupação 
é esta. 

Concedo a_ parte a V. EX', Senador Jutahy 
MagaJhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - É mais para 
fazer uma indagação a V. Ex", que se debruçou 
sobre o assunto, estudou, examinou, fez levan

. tamentos. Quem #lfopôs o reajuste de presta
ções passadas? IssO vem criando uma série 
de dificuldades no pagamento desses finan-

ciamentos para a construçao, porque, como 
V. Ex• disse, na hora em que se vai pagar, 
chega um aviso_ de CjUe o valor não é aquele. 
Sobre aqueie vãior há um reajUste passado 
de não sei quanto. Então_, o c:;omprador fica 
em dificuldades, porque tem o seu dinheiro, 
ali, contado para fazer o pagamento das pres-
taÇões. - _ - -

Agora esse construtor que diz que Vai tudo 
bem é porque, realmente, a faixa de classe 
mais elevada está tendo facilidade de comp~, 
porque , como no Brasil temos 2% de felizar
dos que estão ganhando às custas de 98% 
da população, esses 2% estão em condições 
cada vez melhores para comprar. Vejo anun
ciadO aqui, em Brasília, um apartamento que 
chega - parece-me - a até 1 O rru1hões de 
cruzadOs novos. Na Bahía, há apartamentos 
de_um miJh~9 a um milhão e n:teio de dólares 
quando o_ lançamento é feito sao Jogo çompra
dos. Veja V. f:xl' que; nessa faixa, a construção 
civll vai muito bem. Agora, nós que vivemos 
de salário, a classe média que está aí, preci
sando comprar o seu apartamento para resi
dência própria, esses ficam em_ dificuldades 
e quem vive de salário não está em condições 
de comprar apartamento financiado. 

O SR. JOÃO MENEZES- Eminente Se
nador Jutahy Magalhães, não acho que a_ 
construção c~vil vai bem, porque a construção 
é um todo. O que vai bem é esse pequeno 
"bolinho" que está usufruindo as vantagens 
que podem usufruir, através dessa tal constru
ção e_administração. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Foi exata
mente o que eu -~~e~ só .compra aqueles 
apartamentos de alto luxo. 

. O SR- JOÃO MENEZES - Exato! Mas 
o prinCipal problema brasileiro não é o aparta
mento de luxo. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Concordo 
plenamente com V. Ex':'. 

O SR. JOÃO MENEZES- O problema 
brasileiro é o da classe média, da classe baixa. 
t ar que está o grande problema, é aí que 
está a dificuldade. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Estou conw 
cardando plenamente com V. Ex1'. A grande 
dificuJdade é para todos- principalmente pa
ra os assalariados que não têm os seus salários 
reajustados na medida em que são reajus
tadas as -prestações. Estes estão em grandes 
d(ficuldade_l?, sem falar naqueles que perCe-
bem um, dois salários mínimos, que deveriam -
ter habitação popular e que, infelizmente, es
tão vivendo embaixo de viadutos. 

O SR. JOÃO MENEZES- Então, diante 
desse quadro, a nossa preocupação ficou aí. 
Penso que a proposição do Senador Jarbas 
Passarinho foi no sentido de fixar o pagamento 
das prestações em BTN. Pode servir hoje, mas, 
daqui a um mês, pode não servir mais, porque 
o BTN pode subir a um preço tal que o.cidadão 
não vai ter condições de pagar. A nossa preo
cupação é qlie os técnicos, as pessoas_ interes
sadas encontrassem, realmente, uma solução, _ 

um meio, um ponto de encontro que vies_se 
não s6 proteger, ou dar condições às emprei
teiras, às empresas con~trutoras. maS tam
bém, dar condições aoS compradores, porque 
não adianta a construtora ter condições se 
o comprador não as tem. Então, estamos nesw 
se vaivém. Se são dadas condições para a 
construtora, o comprador não tem condições; 
dão-se condições para o comprador, a cons
trutora diz que não pode, que não tem condi
çPes. Então, temos: que sair, hleparece, desse 
sufoco. 

Eu mesmo, quando vi aprovado esse pro
jeto de lei do Senador Jarbas Passarinho, achei 
que o assunto era muito complexo e precisava 
de um exame; pensei até em fazer, no mo
mento oportuno - mas_ c;~inda não é o mo
mento oportuno - um requerimento, para 
que esse projeto viesse ao Senado, porque 
a decisão- foi definitiva na Comissão, aonde 
comparecem 11 OU-12 seiladõres. Parecia-me-
que, vindo para O SenadO, este asSuntá seria 
debatido polemicamente e cada um traria a 
sua contribuição para encontrar uma coisa 
em melhores condições que viesse a atende~::_ 
ao País. Atender ao País, como? Incremen
tando a indústria de construção civil e dando 
meios às pessoas de poderem adquirir o que 
a construção produz. Brigou-se muito por cau
sa da fixação dos preços dos aluguéis. Houve 
o desinteresse de muita gente àquela época. 
Mas, agora, isso _já não ocorre; agora nem 
é mesmo essa lei que está impedindo, e sim 
a impossibilidade, realmente, çle se arcar com 
a subida mensal e constante dos valores das 
compras de apartamentOs! 

Formulei, a propósito, um requerimento, 
que não cheguei a apresentar, porque penso 
que este assüntó preciSa ser -debatido; o Con
gresso Nacional, sobretudo a Câmara dos De· 
putados, foi o grande responsável por isso tu
do, porque foi quem alterou a medida provi
sória do Presidente José. _$amey, cju-e nada 
tinha a ver com isso! O PrE:siden1e José Sainey 
não tratava deste assunto; fof na Câmara âos 
Deputados que se incluiu uma emenda, crian
do essa históÍ'iá do çusto da_ constrUção. En
tão, eles que "descalcem a_ bota" e vejam co· 
mo fazê-lo! De modo que continuo a relutar 
em relação à entrada desse requerimento, por
que, se isso ocorre, ele virá para o Senado; 
no Senado, aumenta a inadimplência dos 
compradores. Então, parece-me que o reque
rimento deve ir direto para a Câmara dos_De

.putados, para, lá, "descalçarem a bota" e ve~ 
rem o que fazem, de acordo com a responsa
bilidade que devem ter. Temos aqui, sempre, 
desta tribuna, falado e demonstrado que é ne
cessário ao Congresso Nacional, especial
mente ao Senado, do qual faço parte, passe 
a examinar todos esseS projetaS; todas essas 
proposições com esPfr!to público e examine 
cada um sem a preocupação maior, a não 
ser aquela de procurar consertar, procurar 
acertar. ·-

Aprovamos, aqui, projetas diariamente, inú
meros projetas que não vão ter acolhida e, 
~ forem ac.olbidos, não poderão ser cumpri
_dos,_uma vez que aprovamos projetas multas 
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vezes sem saber de onde vão ser retiradas 
as receitas. Então, é preciso que haja uma 
mudança na maneira de se trabalhar do Con
gresso. 

O CongreSso Constituinte, foi. o responsável 
~ela feitura da Constituição, pórtailto o Con
gresso Nacional tem que ser, também, res
ponsável pelas leis que faz, pelas leis que apro
va e pelas vantagens ou desvantagens que 
dá ou deixa de dar. 

Nestas condJções,.Sr. Presidente, querQ 
apenas deixar explicito que veio em muito boa 
hora esse projeto do Senador Jarbas Passa
rinho, que está suscitando esse debate, que 
precisa ser esclarecidoL 

Temos Cl;Ue saber como é, como e onde
vão os mutuários, os compradores,"_ encoritrar 
recursos para pagar os apartamêntos que- eS
tavam comprando ou -que_ desejam comprar. 
Temos que encohtrara-sõlução para ver como 
as construtoras podem continuar a trabalhar 
sem quebrar. Este é um_ fato imPOrtante e 
da maior dificuldade. Penso que, dentro dessa 
aranzel de fórmulas de pagamentos, cálculos 
de_ preços, não está fáciJ encontrar a solução. 
Mas é preciso debater o assunto, para, dai, 
encontrarmos as soluções. t: preciso ver ó 
que podemos fazer para que a grande maioria 
dos mutuários náo seja prejudicada e as em~ 
presas não sejam levadas à falência. (Muito 
bem!) 

(') DEPOIMEJYTOSPRESTADOSPE
RANTA A COMISSÃO PARlAMENTAR 
DE INQaÊRfTO CRV\DA A 7JQ1 VÉS DA 
RESOLUÇÃO N• 59 DE 1987, DESTI
NADA A APURAR AS IRREGULARIDA
DES E SEUS RESPONSÁVEiS PELAS 
IMPORTAÇÕES DEALIMENTOS POR 
ORGÃOS GOVERNAMENTAIS. 

DEPOIMENTO DO SR. JOSÉ GEr/),k:
DO FONTELES PRWADO' PEAAYTE 
A COMISSÃO PARlAMENTAR DE IN
QUÉRITO CRUILM A 77?Al1:'$ DA RESO- . 
WÇÃON" 59, DE 1987, lJEsTlf'W)A A. 
APURAR AS IRREGUÚ!RIDADES f' 
SEX!S RESPONSÃVEIS PELAS IMPOR
TAÇÕES DE ALIMENTOS POR ÓR
GÃOS GOVERIYAMENTAIS. 

O SR. ASSESSOR ~ Vamos dar início a 
mais uma reunião da Comissão Parlamentar 
de Inquérito que apura as irregularidades na 
importação de alimentos, por órgão_s públicos, 
durante o Plano Cruzado, tendo corno funda· 
menta as atribuições dos artig_os 173 e 174, _ 
do Capítulo XIV, Título VI, do Regimento Inter~ 
no, do Senado Federal. 

Nesse sentido vamos inqulrir o Sr. José Ge
rardo Fonteles, a respeito da sua atuação no 
órgão que desempenhava essas funções du~ 
rante o Plano Cruzado. 

O suporte legal para tal ação decorreu da 
deliberação da Comissão de Inquérito em ou
torgar ao Sr. Presidente, o Senador Dirceu Car
neiro, poderes para incumbir um dos seus 
membros ou funcionários da Casa para reali-

(•) Serão publicados em suplento à presente edição. 

zar qualquer sindicânda ou diligência neces~ 
sâria aos seus trabalhos. 

Dr. Gerardo "Ponteies, qual é a sua formação 
profissiorial? 

• O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES "'- Eu 
sou Eng-enheiro Agrônomo, formado pela Uni~ 
versidade FederaJ do Ceará, no ano de 1966. -

O SR. ASSESSOR - Desde quando o Sr. 
integra ou integrou os quadros do Ministério 
da Fazenda? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -A 
minha empresa de origem é a Companhia 
Brasileira de Alimentos- Cabal. Fui transfe~ 
iido para o f.'\ínistériQ da Fazenda pOr ocasião 
da transferência da Seap, 'por decreto pres!~ 
dencial em março de 1985. 

· O'SR.ASSE:SSõR-ÓSr.,de-l5demarço 
de 1985 até o fim de 1985, _ocupava qual cargo 
ou desempenhava quais funções na SeZip? 

OSR.JOSÊGERARDOFONTEi.ES-Per
maneci como ass_essor na --seap até 25 de 
outubro cfe 1985, quando recebi o encargo 
de Secretário~Adjunto de Abastecimento e 
PreçOs. · 

O SR ASSESSOR _:_ -Naquel.:i-ocasi~o. 
quem era o Secretário da Seap? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTE:LES -O . 
Secr~tárlo da Seap era o Dr. João Luiz: da 
SilVa Dias. 

O SR ASSESSOR - O Sr. permaneceu 
como Secretário~Adjunto depois da entrada 
do Mjnlstro Funaro. Até quando o Sr. conti
nuou como Adjunto da Seap? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
FÕrina!in.ente, o encargo deve ter~se enc:er
iado em 15 de outubro de 1986 .. lnformal
ri-lente, eu _fá estava em trânsito para salr e 
tir'ei fériaS- antes; ·_em meados de setembro, 
éu já havia acertado com o Secretário que 
iã me afastar. 

o·sR. ASSESSOR- E o Sr. estava se afas
~ndo por qua! mo~vo? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Problema de estilo de trabalho. Eu acredito, 
especificamente, que fosse em decorrência de 
que eu não era da equipe que tinha vindo 
com o Ministro Funaro; eu vim de outra equi
pe. Naturalmente, devia ter algum outro nome 
para substituir, mas a alegativa seria um pro-
blema de estilo de trabalho. 

O SR. ASSESSOR -Sim, mas 6 Sr. traba: 
lhou cotn a equipe do Ministro Funaro durante 
quanto tempo? 

O SR..JOSÉ GERARDO FÓNTELES :;__ 
Quando o __ Dr, João Luiz: foi substituído, acho 
qUe--fOi em fevereiro, pediram que eu Perma
necesse e eu permaneci até mais ou menos 
meados de setembro. 

O SR. ASSESSOR __:_ Mas essa diferença 
de estilo de trabalho só veio aparecer n'b frn 
de 1986 ou ela já era visíveJ no início do anos 
de 1986? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não; no início; eu não percebi mas também 
não posso aquilatar o motivo. Acredito que 
seja basicamente por isso. 

O SR. ASSESSO'R- O Secretáio na época 
era o Dr. José Carlos Braga. Be pediu o cargo 
ao-Sr.? -

O SR. JOSÉ GERALDO FONTELES -
Exato, ele pediu o cargo; a alegativa foi proble
ma de estiJo de trabalho. 

O SR. ASSESsOR- Até então o Sr. tinha 
se dado bem com todos os membros da equi
pe? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Pessoalmente eu não tinha nada contra. 

O SR. ASSESSOR :___ Ei; digo do ponto 
de vista funcionaL 

O SR JOSE-GERARDO FONl'ELÉS - É 
muito difícil precisar isso,_ porque o __ fC?ite do 
processo era uma equipe Que veio de São 
Paulo_ com o pessoal do Funaro, quer dizer, 
que veio para a Seap em fevereiro; apesar 
do Minstro funaro ter entrado e:m ~gosto, o 
pessoal da Seap chegou em fevereiro e eu 
continuei, m~s não sei ava1iar qual o problema 
do ponto de vista funcional. 

O SR. ASSESSOR - Cabia ao Sr. corri.o 
adjunto substituir o titular da Seap nos impedi~ 
mentes? - -

.. o sR. JosÉ GERALrio Foi'ITEú::s ___: 
Não. 

O SR. ASSESSOR - Cabia a queril su6S~ 
tituir? -

O SRJOSÉ-ÓERARoo Fo"NTELES -b 
substituto eventuaJ do Dr. José Carlos Braga 
era o Dr. Carlos Aberto Gadelha. 

O SR. ASSESSOR - QUal era a- função 
dele, qual o cargo dele? 

· O SR. JOSÉ GERARDO f'Or<ni::LES :_:_-fie 
era chefe de gabinete. 

. O SR ASSESSOR -A Secretari.a da SEAP 
temo Re9:tniénto InternO? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -Até 
a minha permanência, lá, não tinha Regímento 
Interno. 

O SR. ASSESSOR- A SEAP, nem quando 
ela veio transferida da Seplan para a Fazenda, 
não tinha um Regimento? 

O SR. JOSÉ-GERARDO FONTELES ---
Não tiilha. Era um órgão de assessorarnento, 
coordenava aS aÇões de abastecimento. 

O SR. ASSESSOR --A preocupaçlio, no 
~so. é só para saber sé existia algum docuw 
menta legal que indicasse, vamos dizer assim, 
a competência do adjunto em substituir ou 
não o titular nos seus impedimentos. 

o SR: JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não garanto ao senhor se tinha. Sei que a 
SEAP não tinha Regimento. Inclusive a minha 
função era um e[).cargo. 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção H) Quarta-feira 11 5635 

O SR. ASSESSOR -::-:Na época em que de adjunto na área de agricultura da SEAP, 
o senhor era adjunto do Dr. João Luiz. o se- que era o caso do senhor,_teriafiçadQ de certa 
nhor substituía o Dr. João Luiz nos impedi- forma esvaziado com a cr[aç:ão da Secretária 
mentes dele ou_não? Executiva para o aNAB? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES .c..: O SR. JOSÉ GERARDO FONTÉLES ~As 
Não. funções d_a -SEAP, legalmente, do ponto de 

O SR. ASSESSOR- Também era o chefe vista d_aquilo que estava escrito em termos 
de gabinete dele? de decreto, realmente, re:dutiu as funções, do 

o SR. JOSÉ GERARDO FONTELES _ ponto de vista legal. Ela tinha urna função 
de coordenação de abastecimento. 

Não sei precisar quem era o chéfé de gabinete 
do Dr. João Luiz. O SR. ASSEsSOR -lssp repercutiu no tra- . 

o SR. ASSESSOR _ Só existia um úniCo balho do senhor corno adjunto? · 

adjunto ou mais _de um adjunto na SEAP? O SR. :Jó$É 'aEJ<ARDó _.FON"I:ELES ~-A 
o SR. JOSÉ GERARDO FONTELES _ minha função passou a ser de assessoramen

to ãõS"eÇ_retário da SEAP, que por sua vez 
Eram cinco adjuntos. assessorava o minislro da Fazenda. 

O SR. ASSESSOR - Nenhum dos cinco 
nunca substituiu 0 titular? O SR. ASSESSOR -:-_0 .senhor tinha que 

tipo de_ respOJU)abilidade?_ Cabia ao senbor de-
O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES - finir quantidades a importar, preços a com~ 

Não. O titular era substituído pelo chefe de prar? O que competia ao senhor ~orno ad-
gabinete. junto? 

O SR. ASSESSOR - O senhor era adjunto o SR. JOSÉ GERARDO FONTELES _ Ca-
para qual área? -- -- - --mo adjunto, na SEAP, a minha função era 

O SR. JOSÉ GERARDO FO_NTELES-- coordenativa.Euc;oordenava_asequipestécni-
Área de agricultura? _ _ _ casdaSEAP~Eraumaponteentreostécnicos 

O SR. ASSESSOR-Topo assunto de ~gri- ~ SEAP ~ o Secretário Especial de Abasteci-
cultura? menta e PrE:çOs.--- - - -- · - · 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTEL.ES-To- QSR.ASSESSOR -0 senhor tinha a coor-
do. dEmaçã9 sobre quantO~J~~ic~7 

O SR. ASSESSOR- O senhQr saberia dizer O SR. JOSÉ ÜERARDO FONTELES _ Era 
por que é que a diferença-de estilo de trabalho uma equipe- muito pequena. Não sei precisar 
levou, gradualmente, ao afastameDtO em ter- o número, mas acho que em tania de seis, 
mos da equipe? - -um pouco mai~; ~rri pbuc:O Ij:ienOS. 

O SR. JOSÉ GERôRDO FONTELES ~ 
_Não sei precisar. O SR. ASSES"SOJi ,:_::_A coordenação da-
O SR. ASSESSOR ....:..: A criação do CINAB quelas comissões técnicas por produto cabia 

d ao senhor também? e a sua Secretaria Executiva causou algum 
tipo de mudança nas competências da SEAP -o SR JOSÉ GERARDO FONTELES -As 
ou na forma de atuação da SEAP? comissões técnicas eram subordinadas ao Se-

OSR.JOSÉGERARDOFONTECEs...:.Em cretário Executivo do GNAB. A ·sEAP tinha 
1985, existia uma preocupaçao no Governo um _representante na comissão técnica e as 
de adequar, de criar um instrumento que fosse decisões das comis~s levavam uma homo-
capaz de coordenar as ações dos diferentes gação do Secretário Executivo. 

organismos que trabalhavam na área de abas- o SR_ ASSESSOR _ A_ comunicação de_ 
tecimento do Governo. Não sei se o agrava- decisões internas da SEAP a outras institl,li-
mento do processo de_abastedmentb no final ções fora do Ministério da Agricultura era de 
do ano tenha levado à criação do CfNAB. A coropetência de quem? 
idéia era que existisse uin só Organismo que 
cuidasse do abastecimento. Em 20 de feve- O SR. JOSI:: GERARDO FONTELES -Do 
reiro, então, criaram o CINAB, pelo Decreto SecretáríO Especial. 
n9 92.408. Até então, as atividades da SEAP O SR. ASSESSOR _ O senhor tinha pode-
eram de coordenação do abastecimento. Nes- res para passar telex comunicando decisões, 
se momento, ela passou a ser um órgão de ou mesmo assinar ofício ou outro qualquer 
assessoramento ao ministro da Fazenda e tipo de decisão escrita? 
dando suporte técnico ...;.... administrativo ao 
GNAB. O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES - Nio. - - . 

O SR. ASSESSOR- O CiriAB fÍcOu hierar
quicamente acima da SEAP? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -A 
Secretaria Executiva era um órgão que deveria 
implementar as decisões em nível do Conse
lho de Abastecimento. 

O SR. ASSESSOR- Poderiam os dizer que 
o cargo de secretário da SEAP ou mesmo 

-.O SR. ASSESSOR --::- Aciona_r ~ Cacex ou 
a Cob.,l? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não. As_ minhas relações eram em nível técni
co com esses organismos, mas com a Cabal 
e _o CFP, mas autorizaçãO Para as de"cisOes 
erã Seni.pre feita pelo seCretário. Eu achava 
que competia a ele, já que eu tinha um encar
go; que não estava bem claro o nlvel hierár-

quico de processo decisório que me competia. 
Eventualmente, se fiz algum telex ou qualquer 
outro do.Cumento foi com o c;w~l do se.cr:etário. 

O SR. ASSESSOR- O senhor, que já traba
l~a há_.maiS tempo n§!J Agricultura de mo_do 
geral, quer dizer, inclusive pela própria forma
ção universitária, percebia que as pessoas que 
yieram rriais tarde integrar-se à Seap, em feve-
reiro, segundo o senhor, tinharrl coinpetência 
Of..! _tinham trat9 ~oin os assuntos de agricul
tura e abastecimento? Como era o conheci-
mento técnico? _ 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES·
N~o: corisi9"6 --estabelecer o critéi-io de julga
mento, apenas pela formaÇão.· Eram profes
sores, universitários, com nível de graduação 
bem elevado. O presuposto é qué o pessoãl 
teria condição de tocar não só o aspecto espe
cítico de abastecimento, mas também tocar 
mais amplamente outros assuntos da área 
econômica. Não posso fazer julgamentO. -

O 5R:-AS5ESSOR - Parte do pessoal da 
Secretaria Executiva do CINAB, que aqui já 
esteve prestando informações, caracterizou 
também um certo afastamento do ponto de 
vista da equipe, por não serem de São Paulo 
e nem terem sido indicados pelo Ministro Fu
naro ou por quem quer que fosse da equipe 
·deles. Então, ·eram chamados de os-_"goia
nos", e isso era uma forma de separá-los da 

- equipe. Quer dizer, esse "expurgo" que foi pro-
movido dentro da Secretaria Executiva teria 
sido o mesmo processo que teria retirado o 
cargo do senhor? 

O SR: JOSÉ GERARDO FONTELES -
Gostaria de afumar que a basec sobre a qual 
eu me afastei é em decorrência de não ser 
da_ equiPe. Em-nível técnico o pessoal se en
tendia, na C1NAB e SEAP. Em nível executivo 
oU decisório", não sei. As relaçõeS -,fe deCISOes 
entre o secretário do GNAB e o secretário 
da SEAP eram entre eles. 

O SR. ASSESSOR - O senhor não tinha 
nenh1-1ma relação com o Dr. João Basco? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Tecnicamente, sim, profissionalmente. 

O SR. ASSESSOR- Mas não lhe competia 
tratar os assuntos dentro da SEAP de agri
cultura junto com o Dr. João Basco? 

O SR. JOSÉ GERARDOFONTELES- Em 
nível_ de decisão, não: em nível téc:niq:>, de 

troca de informações, não tinha Problema. A 
nível de decisão, -essas relações eram feitas 
entre os_dois s_ecretárlos. 

O SR. ASSESSOR- Pela sua vontade, o 
Sr. teria contiilUado como adjunto? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES - ECC 
não tinha, apesar de ser uma sobrecarga mui
to grande naquela ocasiãO e sem-pre ter, traba
lhado nessa área, eu não gostaria de ter saído. 
Gostaria de ter_ _d_.,._do a minha colaboração. 
Mas acho preíeitamente_ v~lido na hora em 
que_ um secretário necessita dispor de um car
go - esse cargo não existe, é um encargo, 
porque a fUnção ·não existia - para colocar 
o pessoal com que melhor s~ afine, e que 
tinha os mesmos estilos de trabalho. 
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O SR. ASSESSOR ....:....:... -Muito bem. Vamos 
passar para algumas perguntas por assunto, 
feita essa introdução genérica. Passo a coor~ 
denação dos trabalhos para o Cole'ga Joldes 
tratar da questão do arroz. Posteriormente, 
com cada colega tratarei de um assunto espeR 
cífico. Está certo? · 

O SR. ASSESSOR :..:::.. Dr. Fonieles, antes 
de inida·r as queSlões-·sObre arroz, eu gostaria 
de esclarecer que pelo inenos no caso das 
perguntas sobre arroz, vamos falar muitas ve
zes, indistintamente, em SEAP e CINAB, em
bora, inclusive pelo testemunho do Sr. agora, 
houvesse rro Ministério _uma certa diferencia
ção entre os dois órgãos. Vamos encarar co
mo um sistema único; PQr isso é que, eventual
mente, poderá soar um p·ouco estranho falar 
sobre SEAP!CINAB. Apenas a título de esclare
cimento. 

À primeira questão, o Sr. Já fez uma ligeira 
referência. Que tratamento era dato pela 
SEAP, ou no caso, pela SEAP/CJNAB; às reco
mendações da Comissão Técnica de Arroz? 
De que forma elas eram encaradas? Que tit,-0 
de encaminhamento se dava? Como eram tra
tadas as inforr:nações, as atas, os relatórios 
da Comissão de Arroz? ---

OSR.JOSÉGERAR!iOF'.Dl'!TELES~Nós 
sabemos das dificuldades, havia um desen
contro de informações no final do anO de 
1985, c-omeç.o de 1986, e era muito difícil 
se precisar quantidades, oportunidade de che
gada de produtos. Então, já existia uma pro
posta de reformulação do sistema de abasteci
mento na linha de que a base sobre a qual 
se fundamentaria ess_es aspectos seria em ci
ma dessas comissões. que anteriormente n6s 
chamávamos de comissões consultivas, que 
era uma proposta de reformulação do sistema 
de abastecimento, proposto pelo _!3:~· João Luiz 
da Süva Dias. As Comissões, como eram inter
ministeriais, deveriam ter um esfOrço, uma ba
se sobre a qual fizessem as suas proposições. 
Em nível de SEAP, e encaminhava ou em reu
niões informais, pois tínhamos um Sistema 
de reuniões semanais como Se_cretârio da 
SEAP, e informava quais erain as .decisões 
que estavam sendo tQmadas em nível de co
missão. Os resultados dessas Comissões eram 
encaminhados ao Secretário Executivo do Cl
NAB. Formalmente, a comissão se reportava 
ao secretário executivo_. 

O SR. Assessor - No caso, o Sr. era o 
intermediário desses resultados, desses relató
rios, dessas condusõ_es ... O Sr. eventualmente 
fazia algum tipo de análise antes que isso fosse 
para o Secretário ou não-·cabia ao Sr. fazer? 

O SR. JOSÉ GERI.\RDO FONTELES -Ao 
Secretário eu levava informações técnicas, o 
que nós recebíamos dos nossos técnicos da 
SEAP com assento nas comissões. O resul
tado da comissão ia para o secretário execu- , 
tivo_ do CINAB. Eu rnái"ltinha Q Secretário da 
SEAP informado através do nosso pessoa1; 
quando isso virava relatório nós ficavámos c 

com cópias. 

o SR. AsseSSor .....:. ·Quer· diZer, em outras 
palavras,_ 9 cantata pessoal mais estreito _dp 
Sr. era _cOm o r~spresentante da SEAP, mas 
não com a comiSsãO?. - · 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não com a comissão. Era_ com o_ represen
tante da SEA.P._ Nós, da SEÁP, discutíamos 
com o·grupo da SEAP que tinha assento nas 
várias comissões. 

O SR. ASSESSOR- O Sr. Ocasionalmente 
acertou com a da ComissãO dti Arroz para 
discutir questões? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
FOfrifalmente, não; mas discutíamos às vezes 
pontos. 

O SR. ASSESSOR - Em carâter informal 
o Sr. tiriha condições de falar cOm. outros 
membros da Comissão? 

::_o~R.JOSÉ GERARDOFONTELES- Fa
lava_,_porque eu conheciatodo o pessoal técni
co, mas não havia fOnnãliTiente interferêtitja 
da SEAP dentro da comiss-ãO. As decisões da 
comissâa__eram independentes. Ess.a era a 
proposta e nós procuramos sempre enfatizar 
_esse_ aspecto. 

9-SR. ASSESSOR - t:rria_girlo que, ocaslo~ 
nalme_nte, p_ode,ria haver divergências entre a 
conclusão da eç>mi~o _e o Sr. , quer dizer, 
tecnicamente o Sr. nãO COncordava com cer
tas posiÇões. Aér~di~ ~ue ~50 possa ter ocor
ri_9o-; _9tJando havia uma divergência, como 
era_,a dedsão final? A matêda__era enviada ao 
secretário executivo do CINAB e lá ele_se pu
nha de acordo com o secretárlo da SEAP ou 
o Sr. era c~nVidadO a oPinar nessa tentativa 
de chegar a um acordo? Como é que o Sr. 

· Intervia no processo quando eventualmente 
§:Urgiam div~rgências? quando o Sr. não con
cordava com posições estabelecidas pela Co
~issão do Arroz? 

- O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- Na 
realidade, esse ponto de não concordar, de 
ter divergências que demandasse uma deci
são superior, eu não me recordo, mas sempre 

·tentávamoS colocar~ posiÇão da SEAP dentro 
da CórniSSâO, -atraVés do nosso -~presentante, 

Agora, com a -nportui1idade de contrariar 
eventualmente essa comissão esses acertos 
eram feitos entre os secretários. 

O SR. ASSESSOR - Cotno rOi definido? . 
COmo foi o processo· de se d~finir o volume 
de arroz-a ser importado Pelo Setor privado? 
Porque nós sabemos que houve aquelas im
portaçôes_oficia_is, via Interbrás, e a importação 
também foi aberta ao setor privado. Nós toma
mos conhecimento de uma série 'de dímar
che$, técnicas, discussões. Nós gostaríamos 
de ter uma -visão do Sr. de Como se desen
volveu esse processo _até se chegar à liberação 
dessas importações pela Cacex. 

·o SR. JOSÉ GERARDO FbNTELES :::.:J'{o . 
caso do_arrroz, a proposta inicial da comissão 
era que isso fosse feito de uma maneira grada
tiv~, rltmada, dentro de .. úin_ cionÓ_grama. Por 
infOrmaÇões do CaCeX colhidaS pelo pessoàl 

da Comissão Técnica. a-chávã.~Se~que e~a mui· 
to dificil, quase impossível estãbelecer um cro
nogram~ de_ importações, tendo em vista que 
criaria um sistema de cotas, via importadores, 
e_ iS:?O poderia gerar favorecimento. E~a é 
a preocupação da Comissão, e no.ssa, isso 
foi proposto, era de que se frzéssemos um 
-sistema de importações conseqüentes pre
vendo uma avaliação prévia da situação ante· 
rior. Tudo isso é conseqüência, existia, e(etiva
mente, problemas estatísticos, existia desinfor
mações sobre quantidades, consumos, todo 
inundo dava uma opiniao. Então, era preferível 
-que-se montasSe- um esquema conseqüente, 
de modo_que avaliássemos as situações ante
riores, essa é a função fundamental que seria 
da Comissão. 

Não sendO- isso possível, como não o foí, 
o que se teria que fazer?Reduzir o prazo de 
inte~nação do produto a um lil))ite tal que im
pedísSe ql.úintidades significativas de entrada 
do produto no _país. Segundo; até composi· 
ções_ administrãtivas fosse possívei_iffir)edir a 

-entia-da desse produto. A Comissão,- então, 
se postou Ílur:na faixa de cento e poucos dias, 
que seria_ o tempo que viabilizaria a_ impor~ 
tação, vamos dizer, num nível de 600 a 800 
mil toneladas. E·atentando ao fato do processo 
de decisão de produção com as entradas. Ha· 
via uma preocupação ·de que o sistema de 
plantio, no ano seguinte, poderia ficar compro~ 
metido se não se adotasse uma posição _rígida 
com referência ao ·crono_grama das importa-
ções. · · 

O SR. ASSESSOR - V. S· estava .dizendo, 
então, que- a CACEX colocou sérias .dificul· 
dades de natureza op-eracional ao acolhimentQ -
Qa proposta de se escalonara i_mportação .. 

O sistema SEAP e ClNAB -na o julgou, na 
época, inconveniente pressionar fortemente a 
0\CEX para adotar esse sistema? 

Qual a possibilidade de que havia de pres
sionar a CACEX, superar as dificuldades even
tuais _que surgissem e levar a cabo a operação 
nas formas em que foi imaginada anterior
mente? 

O SR. JOS~ GERARDO FONTELES ...:. Na 
realidade, o argumento foi forte, porque· o sis
tema de cotas é tim sistema muito difícil de 
estabelecer justiça ou de se. fazer um negócio 
eqüitativo e tinha todo um cronograma, nas 
primeira propostas das comissões, 90 dias an
tes, sistema de penalização, tudo isso Permitiu 

· uma visualização do que_ ia entrar. Qtiarido 
ele argumentou que era um sistema muito 
complicado, difícil de operacionalizar, porque 
ao operacíonalizar impOrtações mensais de-_ 
mandaria talvez o sistema de cotas, então, ela 
não seria factivel. 

O SR. AsSESSOR - Eventualmente, no 
decorrer das perguntas, vamos voltar a essa 
questão em nível quantitativo. -

Voltando às reuniões da CT A, da Comissão, 
causou estranheza, desde o lnício dos nossos 
trabalhos, o fato de que alguns relatórios da 
CfA deinonstrarein uma iriseguiança; Uma 
dubiedade no tratamento das informações 
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quantitativas das previsões. Pelo_ menos uma 
pessoa argumentou que isso, em parte refletia 
o clima que se vivia na época. Eu, pessoal
mente, fiquei com a impressão de que circuns-
tâncias diversas ou órgãos diversos ou autori
dades diversas, de certa forma, exerc-eram 
urna pressão forte sobre a Comissão Técnica 
de Arroz, porque as conclusões da Comissão 
são meio contraditóri~. quer dizer, em uma 
deterinada reunião ela faz uma proposta; em 
reuntão seguinte ela muda_ be:.stante: muda 
cronograma, aumenta quantidade em uma 
reunião; em outra ela red~. toma a ~umentar, 
quer dizer; fica uma situação meio caótica em 
termos das conclusões. Estive examinando os 
relatórios e fiquei com ess_a im~gem. Orá, ~as 
pessoas eram todas experientes, quer dizer, 
do ponto de vista d.,._ eweriêncta não- havia 
porque haver esse vai e vem das conclusões._ 
Quer dizer, as suspeitas deveriam vir de onde 
não havia fatores técnicos, inclusive poderiam 
ter vindo no processo. 

Então, a pergunta que se faz é a se-guinte: 
a CfA tinha condições efetivas, de dar uma 
função muito dar a, muito segura, para o siste
ma SEAP-CINAB. Ou seja, às VésPeras da libe
ração das importações, às vésperas de se acio
nar a CACEX, não havia mais margem para 
muitos erros. Fizemos um retrospecto, inClu
sive discutimos com ele, o material da CFP, 
que foi um materia1 básico, que orientou todo 
este processo, e raStreando as informaçõe_s 
chegamos à conclusão de que, seguramente, 
em maio posso saber com muita _segwança 
qual é a condição do arroz..--· __ 

Não havia mais dinheiro. E, no entanto, a 
coisa ficou muito obscura, e acabou-se libe
rando tudo. A minha pergunta é a seguinte: 
por que no telex enviado à CACEX. erri 9 de 
maio, não estabeleceu qualquer limite à quan
tidade do total a ser importada? 

Quer dizer, imagino que, de alguma forma, 
as pessoas que estavam vinculadas~ à SEAP 
- CINAD, era termos de assessoramento pré?_
prlo pessoas do SEAP-CINAB, tinham condi
ções objetivas de relatórios, de acompanha
mento, de dar uma posição muito clara em 
termos quantitativos. Quer dizer, lideram a im
portação de "X' toneladas. 

A minha pergunta é a_ seguinte: por que 
neste telex, não se esUlbeleceru qualquer li
mite? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Realmente, era multo difícil para a Comissão, 
e isto não se justificava, apesar de o pessoal 
ser experimentado, ter muita segurança em 
nív€!1 de instabilidad~. de incerteza, com refe
rência ao abastecimento interno naquela 
oportunidade, era multo s~rio, Acredito. que 
até a posição dos técnicos, ficou um pouçQ _ 
insegura, se tinha estimatfva de demanda, e 
depois não se comprovou isto;·lsto foi levado 
em consideração na ocasião em que foi acer
tado com a CACEX, a data para liberação, 
para recebimento de pedidos de guias, e a 
data para emissão, uma data única. Se não 
me falha a memória, acho que o ClNAB fez 
um telex à CACEX. que nada fosse emitido 
sem o aprove-se do_ QNAB. ficou estabele-

cido _ 4atas para o atendimento Qe pedidos e 
uma da~ para emissão de gulas. E esta data 
o _ONAB_ s~_ manifestou d_e modo que não 
fosse nada liberado sem que houvesse o aval. 

Então, este nível de proporção era o nível 
de insegurança do pes?oal, naquele momen· 
to, dá para se considerar. 

Agora; este tipo de preocupação se Jevou 
em consideração se a Comissão achava que 
se reduzindo o prazo daria para administrar · 
as_ quanti®des, pensando-se em um limite, 
mesmo assim, houve a preocupação de que 
se. aquele limite fosse ultrapassado no pedido 
de dias, não fosse liberado. Não tenho est~ 
doc_umento _!nas acho qeu ele exi_ste, 

O SR. ASSESSOR - Nós temos confir· 
mação de que a CACEX fez uma tota1ização
de pedidos e enviou a Brasília. O Sr. recebeu 
esta notificação ou passou pelas suas mãos? 

O SR. JOSÉ GERALDO FONTELES _: 
Não: 

O SR. ASSESSOR- Sr. tem conhecimento 
de que a secretaria ex.ecutiva_do a~ tenha 
recebido este documentQ?._Aiguma quaritifi~· 
cação de pedidos? É do seu conhecimento? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES-De
ve ter recebido, porque depois se soube. Na 
oportunidade, naquela hora, acho que não. 

Mas não posso lhe afirmar. Não posso -
informar isto. 

O .SR. ASSESSOR- Quer d~er, o Sr._não 
tem informações, Sr. não sabe di~r se . ., 

"O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Quem recebeu deve ter recebido, porque de
pOis soube. Agora, no tempo, aquilo, não sei. 

--0-SR. __ A.SSESSOR- De qU~iguer forma, 
pelTTlan·ece a questão. Chegou a ser for-ma
lizada, em nível de CINAB-SEAP, uma meta, 
de limites, de quantidade a ser importada. No 
âmbito da SEAP especificamente~ foi estabe
ledao um leto? 

O SR. ~JDSÉ GERARDO FONTELES -,., 
Ho.uve esta preocupação. Agora, por esperiên
cia do pessoal, achava-se_que ao fixar o prazo 
e este prazo sendo acaW.do não entrariam as 
quantidades acima do que se havia previsto, 
que era em torno de 700_ mil toneladas, 800 
mil toneladas. 

O SR. ASSESSOR - QUer-dizer que V. S• 
trG!baJhava, na épocà, c_om a expectãtiva de 
que ·entraría-qualquer coisa por volta de 800 
mil toneladas? 

O SR. JOSÉ GERALDO Fonteles- Esses 
eram os números que a Comis_sã_o havia reco~
mendado. 

O SR. ASSESSOR-:- Ah!.Bom! ... Ç.xatll)ell· 
te!_ V9Ito então à Comissão. . 

Qual ~of a vis_ão, a avaliação q!Je. ~ Comissão 
fei deSs_as ponderações da CACEX? A CACEX 
argumentou de que, operacionalmente, era 
meio complicado- fazer llbe-raçõe$ escalona
das, então, surgiu a proposta de se reduzir 
o prazo etc. -

Como a ~Comissão Técnica de Arroz, por 
si mesma. ou em discussão com V. Ex", ou 

com o Secretário do CINAB,_ avaliou essa pro
posta? Que conclusões ela tirou? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- A 
Comissão tinha um parâmetro em tomo de 
90 dias. A proposta, pelas liberações escalo
nadas, iam à dezembro, se não rne ialhéJ. a 
memória, com a previsão de 90 dias. Sabendo 
do que setembro era o mês de pico, de entres
safra e que já em fim_de junho, princípio __ Qe_ 
julho, era possLvel se prever com mais segu
rança as produções que advi_riam da safra, 
tinha uma certa coerência. 

Primeiro, porque um navio para vir do Extre
mo Oriente demandava entre carga e trânsito 
45 dias. O risco ·de s·e tentar avançar numa 
irÕportação, acirria de u"m prazo muito estreito, 
eia muito Qrande, pOrque as ~gências da 
CACEX para o_ cumprimento dessas determi-
nações erarr1 ri_gorosos. _ . -

Na época, quando ã. ConiJ~o fez uma- das 
últimas avaliações, me chamou a atenção aos 
fmportadores que a quebra que havia sido rna
ximinizada rió-éomeÇõ do ano não iria ocorrer, 
íoi chamada a atenção em tempo de que a 
CACEX iria cumprir as determinaçói!s;. 

O SR. ASSESSOR - As vésperas de_ ~e 
acionar a ~CEX. aliás, ainda sobre os quanti
tatiVos, a penúltima estimativa dit CO!Í'1issâo 
Técnica foi de aproxinladarrieii.te 800 mil to
neladas de ãrroz beneficiado. Na (J.ltirna reu
nião de que se tem Vita, a CPA saltou para 
wn milhãO de--tOri.eladas, isso não incluindo 
a cota do BEG, aquele arroz do uruguai, que 
na época se faltava em 9"0-ffiil tonelada"s. __ _ 

Na época, V. S• não estranhou essa vatiaçã_o, 
foi um período de_ menos de 15 dias entre 
uma. reuniã.o e outra onde se pulou de 800 
mil para 1 milhão. Na época, V. s~ chegou 
a discutir isso com a Comissão, com o repre
sentante da SEAP, V. S' não estranhou? 

O SR. JOSÉ GERARPO FONTE]..ES- Na 
realfdade nada se conversou. O que exi,stia 
era tim nívêl 1}1U:ito grande de inse_gurança 
qi.Jarito aos nWneros est.atísticos, quailto aos 
números de _demanda. Existiam informações 
de demanda que se dizia dobrar came de 16 
para-25, coisas assim. Já havia problemas ins
talados com o leite, por exemplo, no supri
mento interno. De modo que, havia essa preo-· 
cupação, talvez isso fosse em decorrência. 

O SR ASSESSOR - V. s~ chegou a ter 
contO, discussão ·pessOal com o Dr. Gusmão? 
O Dr. Gusmão era representante da CFP da 
COmissão, "ó'u seja, imagino que a maior parte 
das informações Técnicas se originavam da 
_ CFP, período de entressafra, complementa· 
dos, obviamente, por dados do IBGE etc, mas 
parece que CFP era a fonte básicas desses 
dados. V. Ex" chegou a discutir com ele essa 
estimativa, essas previsões? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES-Dis
cutir propriamente não. Exis.tiam argumel)tos 
que eu analisava, principa1mente porque eu 
já conhecia o pessoal da CFP, mas tecnica-. 
mente, en passant, essas discussões, porque 
era preciso preservar, no" nosso ponto de 'lista, 
a Comissã_o, porque ela é: que daria o baliza-
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mento. Era preciso preservar. Havia um nível 
de insegurança quanto aos números de de
manda, de produção, e só um organismo que 
tivesse gente de diferentes empresas do Go

. vemo seria capaz de fazer um balizamento 
melhor, receber mais Informa!;Cles para o pro-
cesso de decisão mais acurado. 

O SR. ASSESSOR- A questão toda, esta
mos frisando bastante tal questão das previ
sões, é que no nosso entender, haviam condi
ções objetivas, digo, representante oficial junto 
à Comissão Técnica, de trazer um quadro bas-
tante claro, pelo menos da produção, nao digo 
da demanda, do consumo previsto, mas da 
produção sim, ou seja, no início de maio havia 
condições, seguramente, de dar um quadro 
bastante sólido. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES _:._Em 
maio, taJvez se tivesse o Centro-Sul, por-exem
plo, ... 

O SR. ASSESSOR- Exatamente. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES - ... 
porque no Rio Grande do Sul em janeiro, feve
reiro, Já na fronteir<!l, já começa aparecer pro
dução; em Santa Catarina, no Maranhão não; 
eles fazem uma estimativa - naquela época 
-de 1 milhão e 800 mil toneladas de produ
ção. Então,· seguramente, quando das posi
ções em IGF, as primeiras posições em IGF, 
que ocorrem entre junho e julho é que dá 
uma base mais tranqüila para o técniC!l e para 
o próprio pessoa] da CFP e nisso ela se mani
festou. Se no começo de junho .. -. 

O SR. ASSESSOR - Mês de julho. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTEJ.i:s - ... 
que eu me lembre, acho não há ... 

O SR. ASSESSOR- Quer dizer, na verdade · 
o que o Senhor está dizendo ê que o primeiro 
quadro mais seguro, pelo menos que chegou 
ao seu conhecimento, o primeiro quadro mais 
seguro da previsão da produção foi no mês 
de junho, inído de jt.dho. 

Guilherme Dias; havia uma discussão a nível 
técnico do que era mais conveniente, e o que 
não era conveniente. Havia uma preocupação 
quando daquelas primeiras indicações de 
quebra de safra por seca, havia uma proposta 
muito grande para que a coisa fosse wn pouco 
mais sistematizada, porque sabíamos o nivel 
de dificuldade que havia sido encontrado em 
dezembro. nas reuniões havidas no Ministério 
da Fazenda, já se previam problemas de que
bra, problemas disso e daquilo, dentro daque
les números, sem incluir o Plano Cruzado. En
tão, a base sobre a qual se· fundamentaria se
riam essas condições, porque se tinha um de
sencontro de números, então era preciso que 
houvesse uma avaliação permanente, de mo
do qüe se aproximasse o mais possível da 
realidade. · 

o sR~-·ASSESS"OR :.._Hoje, aOalisando to
dos esses dados, isso obviamente não reflete 
nada de posição da Comissão, é urna opinião 
pessoal minha, anafisando todos aqueles nú
meros, pessoalmente, acho que houve defi~ 
ciência n~s previsões da Comissão, ou seja, 
acho que eles tinham dados em fins de maio, 
pelo menos, eu diria que em ínído de maio, 
já tinham condições de ter uma-previsão b.:Js
tante segura do lado da produção. Acho que 
realmente houve falha. Não vou aqui entrar 
no mérito do por que das falhas, mas quê 
houve falhas parece bastante claro. 

Como hoje o Senhor avalia isso? Qual a -
avaliação que o Sr. faz hoje das previsões? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- No 
caso do arroz, se aquilo que a Comissão pro
pôs tives_se sido feito não teria entrado arroz 
acima do previsto. 

_Q_SR. ASSESSOR - Quando o Senhor 
diz o que a Comis~o propôs é no caso do 
escalonamento? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não, no caso do prazo. Não sei, fiquei sabendo 
depois pelos jornais. 

O SK ASSESSOR - 0 senhor acha que 
mesmo slmpJesmente com o prazo - o Se
nhor imagina que se o prazo que foi dado 
tivesse sido cumprido à risca, eventualmente, 
o Senhor acredita que não teria havido o pro
blema de excesso? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES-Por 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES - É, 
na medida em que avança vai março, você 
começa a delinear um quadro, sobre condi
ções normais você delineia o quadro a partir 
de março, os desempenhos; você faz uma in
teração de certos indicadores e vai. Mas na

. quela oportunidade em que você tinha uma 
outra variável a considerar, acredito que o nível duas medidas: um aprazo, a outra, administra
de insegurança técnica tenha sido maior e tivamente, porque a Cacex só fez as liberações 
em todo o mundo. com o aval do Seap 

O SR. ASSESSOR- obviamente, na posi- O SR ASSESSOR - Os depoimentos já 
ção em que o_ Senhor estava que, é claro, prestado a esta CPJ são unânimes em reco
envolvia uma responsabilidade muito grande, nhecer que houve excesso de importações, 
imagino que essa questão tenha preocupado quer dizer, praticamente as pessoas aqui, to~ 
muito o Senhor. O Senhoi- chegou a ir à CFP das, de uma forma ou de outra,_ acabaram 
em aJguma época para ter uma discussão so- reconhecendo que houve excesso de importa
bre: essa questão das safras? ções, pode ter havido alguma diferença em 

0 SR. JOSÉ GERARDO FONTELES _ termos de avaliação desse eXcesso~ Para o 
Senhor, qual a avaliação desse excesso? O 

Mais ou menos em fevereiro, quando a Seap Senhor tem noçao dessa dimens~o? 
era o órgão de coordenação, eu ia b_astante, 
julho, agosto de 1985, porque tínhamos ares- O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
ponsabilldade, então discutiamos muito com Não, não tenho noção, porque, depois de 
o Diretor de Planejamento e Operação; Sr. - meados de setembro, não acompanhei mais. 

As informações que eu tinha er:am as dos jor· 
nais, ou seja, as de que havia e)(Cesso, proble
ma portuário, sobrecarga de portos, mas não 
posso precisar o número. 

O SR. ASSESSOR -Temos infOrmações 
de que, no início de julho do ano do Plano 
Cruzado, houve um certo pânico, a nível de 
Governo, com o volume de guias que tinham 
sido emitidas. Talvez o termo tenha sido muito 
forte, mas, de qualquer maneira, houve uma 
preocupação muito grande quando se cons
tatou que havia sido liberada uma importação 
muito elevada. 

Como essa notícia foi tratada a 'nfVel de Ci
nab e Seap? Que reuniões foram feitas, o que 
se pensou fazer? 

. O SR JOSÉ GERARDO FONTÉLES - Á' 
ComisSão, no Começo de julho, partindo de 
informações, se nãO me falha a memória, da 
CFP, reconheceu que já se tinha uma posição, 
partindo de AGF sem AGFs, que não se focava 
em número; mas a quebra que era estimada 
inicialmente não iria ocorrer. A partir desse 
momento - disso me recordo bem - era se 
fixou de que teria qüe se acatar as decisões 
tomadas para efeito de importação de arroz, 
que é esse que resultou em um comunicado 
da Cacex, estabelecendo prazo, e não se iria 
abrir mão dfsso. 

O SR ASSESSOR - Houve uma reunião 
ãqUi em BraSJ1ia com alguns dos principais 
Importadores. O senhor participou dessa reu~ 
nião? No seu conhecimento, ela não fol feita 
no âm~ito ~~ Seap? 

O SR. JOSÉ GERARbOl=óNTELE$ ..:Eia 
foi feita por uma comissão do arroz, por pro-
posta da Comissão._ 

O SR. ASSESSOR - Pela própria CÕmfs· 
são. E o resultado foi encaminhado ao Seap, 
e não ao senhor? Não passou pelo senhor? 

. O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES ::._As 
informações técnicas da Seap na reur1iilo eu 
retebi. 

O SR. ASSESSOR- Mas, oficialmente, na
da foi encaminhado ao senhor'? 

O SR. JOSÉ GERARDO - A providência 
seguinte foi um telex, em que foi pedida, se
gundo informações que me passaram, aos 
importadores, uma série de requisitos, que 
iriam ser cumpridas as exigências para efeito 
de importação, e que· :se abdicasse dos seus 
quantitativos. Não haveria a_ penalização ex
posta pela Cacex. O -número -é __ Qrande, mas 
JX?Ucos importadores tinqam uma participa
ção ,sjgnificativa no volume total. A comissão 
se reuniu <:Om esses importadores e colocou 
isso. 

- - O SR. ASSESSOR - Qual foi a avaliação 
que o representante do Seap fez ao Senhor 
a respeito dos resultados dessa reuníão? Que 
comentário ele fez a respeito do produto da 
reunião? 

O SR. JOSÉ GERARDO - Ora, naquel~ 
oportunidade, a maioria dos importadores 
presentes à reunião - não sei quais foram 
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-achava impossível fazer alguma coisa nessa 
linha. 

O SR. ASSESSOR - De abrir mão das 
suas ... 

O SR. JOSÉ GERARDO - Multo embora 
soubesse que as estimativas da CFP já pre
viam que haveria produção. 

O SR. ASSESSOR - Mas não se dispu~ 
nham a abrir mão dessas importações. 

O SR. JOSÊ GERARDO - É, mas então 
o que a Onab fez? Vão ser cumpridas as deter
minações? 

O SR. ASSESSOR- Pelo menos, de qual
quer maneira, ficou claro, naquela reunião, 
que não haveria muito entusiasmo dos irnpor
tadores em cancelar as suas importações. 

O SR. JOSÉ GERARDO - Pelo que me 
foi dito, assim, de maneira geral, faz tempo, 
não posso precisar extamente o que foi argu
mentado. 

O SK ASSESSOR -A respeito dessa reu
nião ou do affair com os empresários, a quem 
o Seap e o Cinab tentaram demover da quanti
dade de arroz a importar, existe, no voto n9 
3, que é exatamente o voto que abre a impor
tação do arroz, uma decisão, quaJ seja a de 
punir os importadores com valor de até 20% 
do preço FOB da mercadoria. 

A quem competia, no Governo, exercer essa 
punição _ou vigiar essa definição de_ penali
zação? 

O SR. JOSÉ GERARDO- À Cacex. 

O SR. ASSESSOR --À Cacex diz que ela 
não tem nada a ver com isso. Quem tem a 
ver foi quem estabeleceu. Porque ela mesma, 
por lei, não tem competência para fazer isso. 

O SR. JOSÊ GERARDO - Então, eu não 
seL Porque, na realidade, o objetivo desta pe
nalização decorria de que se evitasse especu
lação ... 

O SR ASSESSOR- Como é qué O Senhor 
tira a conclusão de que a Cacex é que deveria 
exercer esse-. 

O SR. JOSÉ GERARDO - Porque ela é 
que emite a guia. 

O SR. ASSfSSOR - Sim. Mlís" do Ponto 
de vista legal, não _compete a ela fazer esse 
tipo de coisa. 

O SR. JOSÉ GERARDO - Ela emite uma -
guia. Então, essa quia tem que s_er realizada. 

O SR. ASSESSOR- Sim. 

O SR. JOSÉ GERARDO- EsSe é o pressu
posto que estou adotando de que essa guia 
teria que ser realizada. E o órgão emissor é 
que sabe da movimentação dessa guia. 

O SR. ASSESSOR -Sim. Ele poderia sim
plesmente informar sobre a emissão da guia. 
Mas, necessariamente, ele não é o agente go
vemamentaJ para cobrar. 

O SR. JOSÉ GERARDO - Não. Não sei 
como lhe afirmar. 

O SR._ ASSESSOR - O Senhor sabe se 
alguém chegou a ser punido, alguém chegou 
a ser_ enquadrado_ nessa definiçélo do voto? 
O SenfiOr sabe se alguém chegou a ser enqua
drado? 

O_ SR. JOSé: GERARI)O- Não, não-Sei. 

O SR. ASSES-SOR - Uma outra pergunta, 
JeJson, por favor. Em algum momento, nessas 
discussões sobre o que importar e o quanto 
importar, no caso do arroz, alguém e se o 
Senhor sabe- chegou a argumentar em au
mentar o tamanho do estoque regulador de 

_ tal formª que ele fosse suficiente para um 
maior número de dias de consumo? Esse ar
gumento em algum momento foi utilizado? 

O SR. JOSÉ GERAADO- O Onab, especi
ficamente o Cinab, teve uma ocasião, para 
a montagem já de um programa mais de lon
go prazo,- de que os estoques deviam ser 
de dois meses de consumo. 

O SR. ASSESSOR :...._ QuandÓ o SerihÕr 
acha que foi isso? 

O SR. JOSÉ GERARDO - Abril e maio, 
mais ou menos. Não_ tenho muita certeza. 

O SR. ASSESSOR- Então, era simultânea 
essa discussão com o arroz. 

O SR. JOSÉ GERARDO - Niio. Porque 
havia um plano. Parece-me que o Cinab tinha 
uma Comissão de Armazenagem. E essa Cow 
missão de Armazenagem envolvia um ptaneja
rnento_ de armazéns. Eu não tenho muita cer
teza sobre isso. 

O SR. ASSESSOR - Por que o prazo final 
de internação do produto, quer dizer, o prazo 
limite, não foi obedecido? Ou seja, a gente 
sabe que o produto acabou chegand9 aqui 
até dezembro. Por que esse prazo não foi se
guido? 

O SR. JOSÉ GERARDO - Ah!-Não sei. 

O SR...ASSESSOR- Pelo menos no âmbito 
da Seap, essa questão toda não foi motivo 
de discussão e de contrariedade? Já que havia 
uma determinação inicial de se respeitar o 
pt~de 30- ae setembro. E ele acabou não 
preVãlecendo. 

O SR. JOSÉ -GERARDO :-:-:- A_ nível téçniCo, 
erã-"3'0- de setembro. 

O SR. AsSESSOR:...:... Era 36" de seterTibro: 

O SR. JOSÉ GERARDO- Eu não sei preci
sar, por que meados de setembro, apesar de 
ter permanecido lá, mas eu já estava em trân
sito para sair. 

O SR. ASSESSOR - O Senhor chegou a 
fazer alguma diligência, encalninhar alguma 
ponderação ao Secretário da Seap sobre esses 
prob\emas de prazo? 

O SR JOSÉ GERÀRDO- Não. 

O SR. ASSESSOR ~ Oficialmente, pelo 
menos, o Senhor nunca chegou a encaminhar 
nada? 

OSR.JOSÉGERARDO-Aminha posição 
·era sempre de que se devia sempre acatar 

a posição da Comi.Ssáo de modo que ela tiv~· 
se condições de propor aquilo que fosse mais 
factível. 

Quarido eu entrei de férias, mais oU menos 
meados de 1 o a 15 de setembro - não sei 
ã data - a partir dai, nem acompanhar mais 
os trabalhos eu estava acompanhando. Estava 
só esperando que alguém aparecess_e para 
ocupar o Sindicato, ou substituto. Entrei em 
férias logo em seguida 

O SR. ASSESSOR -Mas, Dr. Fontana, a 
gente volta a esta questão, porque é claro que 
pelo menos a partir do mês de julho, quando 
ofidalmente ficou constatado, embora na prá
tica já houvesse condições de constatar isso 
bem antes, mas oficialmente no mês ·de julho 
ficou constatado que houve um· excesso de 
guias. O Senhor não julgou fundamental esta
belecer, r1arcar uma poslção firme sobre isso? 

O SR. JOSÉ GERARDO- Ela foi marcada. 
Na medida em que a Seap e Cinab fizeram 
um telex aos importadores, informando que 
o prazo seria cumprido, as exigê_nciÇI$ _do co· 
municado seriãm cumpridas, houve uma ma
nifestação de fato. 

O SR. ASSESSOR-_:_ O Sr. aCha então que, 
a partir daí, a nfvel técnico, as pessoas, inclu
sive o Sr., estaVam isentas de responsabili
dades? Pois é que a partir dessa manifestação 
o Senhor acredita que estava isento de qual
quer responsabilidade sobre um futuro trata
mento a essa questão? 

O SR. JOSÉ GERARDO- Não digo isento 
de responsabilidade porque, na realidade, o 
que estava sendo colocado era aquilo que foi 
acertado, e não era um problema de responsa
bilidade; aquilo que foi acertado e acatado pe
las autoridades do Cinab é que a Camisão 
Técnica considerou factível, e também achava 
que era factlvel de se realizar de maneira bem 
ordenada; não é sé eximir de responsabilidade, 
acho que isso não comporta bem. 

O SR. ASSESSO-R-- Quando, posterior
mente, esse prazo não foi obedecido, os esca
lões superiores da administração,-digo da Fa
zenda, eventualmente da agricultura, mas 
princfpalmente da Fazenda, a Séap foi consul
tada- sobre esses ªdiamentos? 

O SR. JOSÉ GERARDO- Eu não sei, por
qUe eu não estava mãís lá. APeSar de, fOrmal
mente, eu ter sido afastado, ou seja , a minha 
portaria de encargos ter se tornado insubsis
tente a partir de 15 de outubro, na realidade, 
a partir de 15 de setembro praticamente eu 
estava afastado. 

O SR. ASSESS-OR- Não foi encaminhado 
ao Sr., então, nenhum memorando, nenhum 
documento_ em que o importador solicitava 
adiamento do prazo? 

O SR. JOSÉ GERARDO- Na minha posi
ç~Õ. se tivesSe acontecido seria cobrado. 

O SR. ASSESSOR - Quem na Seap e, 
simultaneamente no Cinab, majs especifica
mente na Seap, realizava as análises visando 
definir o preço de venda do arroz importado 
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pelo governo, quer dizer, esse arroz, ~ esta~ dação expressa de se fazer a equalização em 
ques que foram colocados na Cabal; quem preços internos e externos. Aliás, isso o próprio 
definia o preço? voto anterior, esse voto 003 também falava 

O SR JOS.t: GERARQO _A primeira pro- em se fazer _a equalização. 
posta de preço surgiu d~ uma nota da Comis- Parece claro que p~lo menos no início do 
são Técnica do arroz, pãra n[veis de interven- processO;- porqtie é -Claro que nã medida em 
ção de Governo no mercado, acho que em que se chegava ao final do Plano Cr_uzado 
tomo de abril. Os técnicos de arroz faziam forall)-se agregando encargos financeiros 
o levantamento; a base sobre a _qual se fixava àqueles que detinham estoque de produto, 
o preço era aquela que viabilizasse o conge!a~ certo? 
menta. Partia~se de um preço limite superior Então, em prindplo, haveria uma tendência 
e se rebaixava os custos-, esse era o piincíp~o. de queda da margem de lucro, à medida em 

O SR. ASSESSOR - Essas decisões, vã~ 
mos supor que as primeiras discussões _sobre 
preços tivessem sido preparadas no' âmbito 
da comissão técnica, elas eram encaminhadas 
ao secretário do Cinab ou o Senhor também 
recebia oficialmente? 

O SR. JOSÉ GERARDO- Elas eram enca~ 
minhadas aO secretário do Onab. · 

O SR. ASSESSOR - Sobie o arroz. na se-
gunda fase, agora falando sobre o árrõz )mpór
tado pelo governo, aquela se9unda 'fase das 
250 mil toneladas. O voto 32.1"86 eStabeifeceu 
um preço mínimo de 3_,70 por quilo, IC/1\ ex
duso, para as vendas pela Cabal. O preço 
tabelado no varejo era de 6,90 por quilo, para -
arroz1ongo tipo 2.- Com 'Isso, a base do vare~ 
jista se elevou a 8% que, segundo depoimen~ 
tos prestados à Comissão era o valor tradicio~ 
nal, então se elevou para llm valor bem acima 
de 20%. Inclusive, eu não quis colocar o dado 
exato ape-nas para resguardar a posição aqui 
da Comissão, mas foi bem acima de 20%. 
Essa extraordinária elevação das margens não 
foi questionada no âmbito_ do Seap e do Gnab, 
quer dizer, quando se preparou essa estimativa 
de preço de 3, 70 por qUilo, para esse arroz 
na segunda etapa, onde ficava a margem do 
varejista? Isso não foi qUestionado? 

O SR. JOSÉ GERARDO - A margem, 
quando a Seap coordenava o abastecimento, 
a margem era de 8% líquida sobre -o preço 
de venda final. Partia-se do preço máximo e 
ia-se rebatendo os custos. Não posso lhe afu
mar categoricamente, mas havia preços dife
renciados em todo o mercado, do Amazonas 
ao Rio Grande do Sul, p-egados no nível de 
congelamento daquela época. 

Estabeleceu-se, então - não tenhas deta
lhes, mas, vou tentar explicar - que haverià 
um preço mínimo sobre o qual a Cabal tefia_ 
que trabalhar, abaixo do qual ela não poderia 
trabalhar. 

Não posso precisar, porque não sei a que 
nível se trabalhou nessas vendas desse arroz 
da segunda fase, porque efetivamente eu não 
participei das negociações da segunda fase. 
Acredito que Isso foi fomdo no mínimo sob 
o qual não se poderia trabalhar abaixo; porque 
a prática, inclusive porque a Cõbal usou, a 
CFP e o próprio lrga usariam no passado era 
8% sobre o valor líquido, valor de preço de 
venda no varejo. Isso dá um preço bruto de 
12%, mais ou menos. Eu hão sei_ detalhes. 

O SR. ASSESSOR.- Por que a Seap igno
rou a recomendação? E havia uma recomen-

<!:! que esses estoques fossem mantidos no final 
do Cruiado. Mas pelo menos no início da ope
ração, quer dizer, no início do segundo semes~ 
tre. as margens das taxas de lucro eram muitís~ 
simo elevadas. 

- Por que em nenhum momento, aparente
mente, se cogitou de fazer a equalização de 
preços, já que havia uma determinação do 
voto e hªvi_a _umÇ2 recomendação da Comis~ 
são? 

O SR. JOSÉ GERARDO - Equalização de 
preços entre importados e produto ... 

O SR. ASSESSOR - Produto nacional. 

O SR. JOSÉ GERARDO - ... nacional. 

, O SR ASSESSOR - Porque o produto im~ 
portado acabou ficando muito barato para o 
varejista. 

O SR. JOSÉ GERARDO -Quando o setor 
privado - eu gostaria que me corrigisse se 
não for isso - foi autorizado a importar, os 
cálculos que a Comissão fez já previam a 
eqUalização. Logo após, houve um reajuste 
do valor congelado, que talvez tenha gerado 
isso. 

O SR. ASSESSOR - É. pel~ menos u~
depoente ... 

O SR JdSt: -GERARDO - Era seis e ses
senta, depois isso foi rebatido logo em segui
da. Eu não sei-precisar, não acompanhava 
listas ... 

O SR. ASSESSOR - Sim, mas aí, com 
mais raz!o, precisava da equalização, porque 
você aumentava o diferencial entre importado 
e nacional 

O SR. JOSÉ GERARDO - Mas, quando 
foi feita a equalização, para efeito de estabe
lecer imposto de importação e restabeleci
mento do !CM, era _baseada num preço de 
tabela, porque o que tinha que viabilizar etra 
o congelamento. 

Naquela oportunidade foram emitidas as 
quias com base no preço tabelado. 

O SR. ASSESSOR- Está certo, mas a su
posição da não existência da equalização é 
exatamente o crescimento da margem do co• 
merciante, Se a margem tinha aumentado 
muito, mais do que dobrado, é porque não 
tinha sido feita nenhuma equalização e, por
tanto, todo o ganho da operação ia ficar retido 
na mão do intermediário e não ia ser espraiado 
como beneficio social do consumidor. 

O SR. JOSÉ GERARDO - Mas a equali
zação foí feita num nível de preço. As quias 

foram emitidas em um único màmento, em 
um único dia. Foi estabelecido, baseado num 
preço de congelamento e fixado o preço, quer 
dizer, restabelecido imposto, I CM, baseado no 
preÇo do congelamento. 

O SR. ASSESSOR - Mas, Dr. Perez, não 
houve, efetivamente, aplicação no imposto de 
importação, ou seja, todos os documentos 
que nós temos ... 

O SR. JOSÉ GERARDO - Pode ser que 
eu esteja_ enganado, mas pode verificar que 
acho que foi restabelecido o !CM. Não? 

O SR ASSESSOR - Não. Na verdade, in
clusive, e só para informação do senhor, houve 
o seguinte: dado o excesso de produto no 
mercado, quer dizer o_ mercado ficou sufocado 
pelo voluffie excessiVo de arroz, a Cabal corilu
nicou à Seap que não-_estava havendo inte
resse, mesmo a esse preço, certo? Quer dizer, 
o mercado não tinha interesse desse produto 
no mercadO: quer dizer, o mercado ficou sufow 
cada pelo volume exessivo de arroz, a Cabal 
comunicou à Seap que não estava havendo 
interesse, mesmo a esse preço. O mercado 
não teve interesse no produto. Resultado: co
mo o produto estava correndo sérios riscos 
de se perder, houve uma pressã-o forte da Ca
bal sobre a Seap e o Cinab para que se enca
minhasse alguma solução ao navio, O arroz. 
através do voto nc 54/89, passou de 3,70,1CM 
exduso, para 3,70, !CM incluso, quer dizer, 
no próprio 3,70 já estava embutido o !CM. 
E,- assim, como o merCado- não absorvia o 
produto, foi obrigado, então, a baixar mais ain
da o preço efetivo de venda aos varejistas. 
Depois que se passou de !CM exclus_o para 
!CM incluso. aí, sim, conseguiu-se, no início 
de 87, vender o_ maior parte do produto. _ 

O SR. GERARDO FONTELLES -Prirneira
Jhehff::, vamos ver: 'O problema da equalização 
era no produto importado, não é? _Era na im
portação, não era na operação interna de mer
cado, era na importação. Não sei precisar, faz 
bastante tempo, mas, na ocaslão, conversa
va-se_que·seria reStabele.cido. 

O SR. ASSESSOR - É o arroz da iniciativa 
privada. Equalizar o preço ... 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -. 
Equalizar o preço, de modo a estabelecer um 
sistema de margens, na realidade, não é? 

Quanto a isso, não sei precisar, pelo tempo, 
porque é um detalhe que me foge no mo
mento, mã.s é preciso colocar bem esse pro
blema que ocorreu com a Cabal, com relaç_ão 
ao arroz. 

Quando _ _p Governo resofveu _importar arroz, 
em 1985, era para ser colocado imediatamen~ 
te no mercado porque havia uma escassez 
caracterizada, que foi agravada pelo problema 
da seca, e havia uma tendência de elevação 
dos indices inflacionários, substancialmente. 
Ocorre que, por problemas de definições e 
superposições de atribuições de órgãos, esse 
arroz chegou em abril_e não tinha sido colo
cado no mercado. 

Todo esSe problema da colocação do arroz 
- e não estou discutindo, aqui, a segunda 
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fase, que não acompanhei, não estava na 
Seap-, mas, nessa primeira fase, basicamen
te, esse arroz deveria ter sido colocado em 
janeiro e fevereiro, ou dezembro e janeiro, e 
acho que em abril, maio, ainda não tinha sido 
colocado todo o arroz, a tempo de gerar todo 
esse tipo de dificuldades 

O SR. ASSESSOR- Entendo que a equali· 
zação _deveria ter sido estabelecida no mo
mento da liberação. Houve algum desacerto, 
a nível institudonaJ, que possa explicar por 
que isto não foi feito, por que as guias acaba
ram sendo liberadas com Isenção completa 
do imposto _de importação? 

O SR. JOSÉ GERARDO PONTELES __::O 
que me recordo bem, é que a comissão fez 
uma planilha de wsto. 

O SR. ASSESSOR ..:_ Sim. Creio que não 
se tem _que discutir se foi ou não foi; não foi 
equalizado o imposto de importação, nao foi 
restabelecido tal como o voto previa; ele conti· 
nua mantendo a isenção até -o fim. Equali
zação, pela questão do tributo, não aconteceu; 
ou seja, manteve a margem de ganhos acima 
do normal, para quem importou, tanto que 
passou de 6,60 para 6,90, para ver se desafo
gava o Governo para não comprar arroz pela 
IGF, fazer a lGF de arroz, para ver se dava 
uma chance de alguém comprar no mercado. 
Efetivamente, não teve equalização; não foi 
feita. A razão, perguntando, é se V. S' sabe 
por que não foi feito? A informação de que 
dispomos é a de que, nas vendas dos estoques 
reguladores, a Cabal foi simplesmente um 
executor. Todas as diretrizes e orientações 
eram de competência da Seap e do Cinab. 

Pelo menos na segunda fase das impor
tações governamentais, algumas empresas ti
veram maiores prazos para pagamento no ca
so de vendas a prazo, ou seja, algumas tiveram 
30 _días, outras 45 e outras tiveram qualquer 
co!sa intermediária, mas não houve um prazo 
único nas vendas a prazo. 

A pergunta é a seguinte: Qual o fundamento 
legal para essa diferença? Por que essa dife
rença de tratamento? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não sei lhe informar. 

O SR. ASSESSOR -EsSa operação da se
gunda fase, basicamente, é depois de setem
bro, não é? De qualquer maneira, há algumas 
questões sobre a operação das vendas que 
são da época em que v. s• ainda estava na 
Seap. Ou seja, meS"mo na primeira etapa fo
ram feitas vendas a entidades governamentais, 
empresas vinculadas a Governos estaduais, 
e também vendas a empresas privadas, da· 
quele arroz da primeira etapa. Na maior parte 
dos casos - isso é a informação que mais 
ou menos nós já colhemos - as empresas 
se habilitavam à compra de arroz junto à Cobal 
por indicação da Seap e anab, quer dizer, 
as empresas não podiam chegar à Cabal para 
comprar o produto diretamente, tinham que 
ter a autorização da Seap e do Cinab. Na maior 
parte dos -casos, as empresas se habilitavam 
à compra de arroz junto à Cabal por indicação 

da Seap e do anab. Quem. a _nível do sistema 
da Seap!Cinab, indicava os nomes dessas em· 
presas à Cabal? A empresa está habilitada a 
comprar produtos na Cabal. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- Na 
primeira fase, foi levantado o custo do produto 
e fJXado em voto ou em documento do Cinab 
à Cabal o valor mínimo que ela poderia vender, 
e que para quais- tipos de equipamentos ou 
instituiçÕeS! supermercados, redes estaduais 
de abastecimento, cooperativas de consumo. 
A partir daí, que ela recebeu essa orientação, 
acho que não houve uma indicação, que eu 
saiba, de empresas. 

'OSR.ASSESSOR -0 que V. 8' está dizen
do é que, da sua parte, pelo menos, nunca 
fol ençam!nha_da indicaç~o de empresas, quer 
dizer, vend_a a tais e tais empresas. Quero dei· 
xar claro, apenas para que n!o haja mal enten
didos, que quando falamos em indicação é 
no sentido de dizer o seguinte: que tal empresa 
está habilitada a fazer compras. 

OSR.JOSÉGERARDOFONTELEs-To
do o processo ·de autorização à Cabal sobre 
qualquer produto sob sua tutela, era feito pela 
Seap/Cinab. -

O SR ASSESSOR-:....:.. De_ .qUalquer maneira, 
se houve participação da Seap, não f_oi da parte 
do senhor? 

No caso de vendas dos estoques regula
dores, por que não se utilizou - e imagino 
que isso, eventualmente, tenha sido discutido 
na Seap e no Clliã:b - POr que não se optou, 
desde o início, por ofertas públicas? Por que 
esse sistema não foi adotado? Deve ter havido 
razões de caráter técnico, operacional, alguma 
coisa que justificasse por que não chegar sim· 
plesmente e falar: temos tal volume de arro-z 
à disposição de interessados. 

O SR. JOSÉ GERARDO róNTELES - A 
idéia era de que todo o arroz,. pelo menos 
nessa primeira fase que eu acompanhei, fosse 
colocado diretamente ao sistema varejista. Es
tabelecia-se um preço sobre o qual o produto 
seria colocado, e teriam que ser acatadas 
aquelas determinações. A nível de atacado
se-fóffeito ma·s eu não me recordo -de nenhu
ma .operação que tenha sido feita na época 
em que eu estava lá -era tipo licitação, mas 
não foi feito na época ein que-eu eStava lá 
A instrução era para varejo, ou seja, um pacto 
sobre a distribuição fmal. 

O SR. ASSESSOR - Outra coisa. Havia, 
pelo menos de início, essa orientação de que 
as vendas fossem todas a varejistas, mas aca
bou o produto sendo vendido a muitos ataca
distas, quer dizer, a partir de wn certo mo
mento, foi vendido para atacadistas em gran
des quantidades. Por que razão não se man
teve a orientação inicial? Que circunstâncias 
levaram a isso? V. S• não participou de nenhu
ma reunião ou discussão para tratar dessa 
questão, deixar de vender exclusivamente para 
varejista e também vender para atacadista? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -A 
questão de venda no segmento final tinha que 

ter um impacto sobre a distribuição_ fina,_!. Se 
foi alterado para venda a atacadista tinha que 
ir para a licitação pública, é a sistemática 

O SR. ASSESSOR -A pe-rQunta é porque, 
na primeira' etapa; eu lembro de pelo menos 
uma empresa atacadista que comprou ãrroz, 
e tenho quase certeza 4e _que pelo meno_s três 
ou quatro empresas-compraram- arroz, ou 
mais, na primeira etapa. Na segunda etapa, 
a SitUação se generalizou, vários atacadistas 
compraram. V. 8' está afirmando, então, que 
essa que_stão de vender a atacadista não foi 
tratada por V. S•? 

O SR. JOSÉ GERARDO rONTELES '--- Ha- . 
via uma nota da Comissão dizendo que seria 
vendida ao sistema, à exceção de cerealista 
e atacadista, na primeira instrução. Depois isso 
foi mudado. Agora, se foi mudado porque pre
cisava que esses estoques fossem para o me r~ 
cada, ou não houvesse demanda a nível des. 
ses segmentos, eu não·sei informar. 

O SR. ASSESSOR - Em resumo, V. S• 
nufiêà discutiu esse tipo de questão, de mu
dança de orientação? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Posso até ter discutido, eu não posso lhe afir
mar. Agora, a orientação, a base sobre a qua1 
o arroz foi para a Cabal para ser vendido -
primeiro que as quantidades não eram gran
des _- era um efeito no segmento final. Se 
não vendeu ou se o arroz já estava há muito 
tempo em estoque e o Cinab tenha resolvido 
vender a nfvel atacadista, se foi para atacadista 
teve _que ter licitaçãO pública, eu não sei qual 
foi o tratamento que foi dado. 

O ASSESSOR - Ao longo do processo 
todo, algumas empresas foram eventualmen
te dispensadas da apresentação de carta de 
fiança bancária. Havia uma norma, um prece· 
dimento padrão na Cabal - é o que nos foi 
dito - que nas vendas a prazo se exigia carta 
de fiança. Mas há casos de empresas que não 
apresentaram carta de fiança, inclusive houve 
um caso em que a empresa ficou inadim
plente. Por que houve essa dispensa? Por que 
não se exigiu que 100% das empresas apre
sentassem carta d_e_fl8nça? 

o SR. GERARDO F.ói'ITELES -'-EnquantO 
eu estava na Seap, inclusive, houve uma mani· 
feStação da Cobal sobre a díficuldade de assi
natura de duplicata, eu não sei qual o tipo 
de instrumento que usavam para garantia, e 
a manifestação da Seap foi de que teria de 
manter as garantias para a venda do produto. 
Existe um documento. 

O SR. ASSESSOR -Como o sindicclto de 
beneficiadores de arroz teve oportunidade de 
acesso ao arroz importado pelo Governo? Co
mo, através de qual mecanismo, eJes tiveram 
chances de comprar esse arroz? 

O SR. GERARDO FONTELES - Em que 
fase? 

O SR. ASSESSOR - Eles tiveram chance 
a partir de agosto. E_m agosto "já houve uma 
reunião, no âmbito da Seap/Cinab para, indu· 
sive essa reunião foi documentada, etc.- pa· 
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ra tratar dessa questão do envolvimento, do 
acesso dos sindicatos, certo? -· 

O SR. GERARDO FONTELES - Eu não 
participei, não sei o que foi feito. 

O SR. ASSESSOR -V. 5', pessoalmente, 
não participou dessa reunião? 

O SR. GERALDO FONTELES ~ Eu man
tive contato com os sin_dicato.s,_às vezes_anda
vam sindicatos pela .•. Mas nunca tive reunião 
sobre distributção de arroz a nível de sindicato. 

O SR. ASSESSOR - A pergunta é porque 
no início de agosto houve reunião, aqui em 
Brasília, lá no Ministério da Fazenda, para tratar 
dessa questão, onde se definiram, inclusive, 
quotas aos sindicatos, etc. 

O SR. GERARDO FONTELES - Isso, eles 
queriam, mas eu não me lembro de ter partici
pado de nenhuma reunião com sindicatos pa
ra definir quotas. 

O SR. ASSESSOR- V. 5' não estabeleceu 
nenhuma diretriz nem mandou nenhum co· 
munlcado oficial à Cõbal sobre yéndas a.os 
siildicatos? 

O SR.. GERARDO FONTELES ~ Nenh"m. 
O SR. ASSESSOR. - Embora V. S• não 

tenha envolvimento, eventualmente o Senhor 
tem informações. 

Por que houve oferta apenas_ aos sindicatos 
dos beneficiadores de arroz de Goiás, Anápo
lis, Minas e._do Distrito Federal? Pelo visto só 
eles é que tiveram charre~ Por que a oferta 
não foi feita em princípio, a todos os siridi
catos? 

O SR. GERARDO FONTELES - Não sei. 
Eu rião estava lá contratando _esse operação. 

O SR. ASSESSOR_- Desculpe, na verdade 
V. S• está dizendo que a operação é contem
porânea ao V. S• _mas v: S• não participou? 
Porque a operação, em agosto ... 

O SR. GERARDO FONTElES - Eu não 
sei se foi em agosto. Primeiro que eu não 
sei dessa operação. Eu não sei quandO ela 
foi feita ... 

O SR. ASSESSOR-V. S• não tem conheci
mento oficial dessa operação. 

O SR. GERARDO FONTELES - .. : e se . 
foi feita, pelo menos que eu me lembre. 

O SR. ASSESSOR-COm ISSõ:entâo, pelas 
suas declarações, todas as perguntas relativas 
a vendas a sindi_catos eu posso excluir. 

O SR. GERARDO FONTEELS - A partir 
de setembro, pode excluir tudo. . 

O SR. ASSESSOR - Mas o que está me 
causando estranheza é que -essa reunião para 
tratar da venda, onde s_e estabeleceram as dire
trizes básicas e venda aos sindicatos é de infdo 
de agosto. Quer dizer, mesmo que V. 5' não 
tenha participado oficialmente, comõ v. s• está 
dizendo, que não teve nenhuma participação 
oficial, V. S• estava lá. Algum OOato, algum 
comentário tem que ter havido. 

O SR. GERALDO FONTELES - Não sei 
lhe precisar, sinceramente. 

O SR. ASSESSOR -0 Dr. Humberto Ludo
vico era da Seap, o Senhor não tinha cantata 
com ele para tratar dessa questão? 

O SR. GERARDO FONTELES - Ele era 
áo ctriab. -Eu-nao tiriha relações com o Cinab, 
eu me reportava ao Secretário da Seap e as 
informações que eu recebia eram através do 
técnico:_da Seap na Comissão. 

O SR ASSESSOR - Bom, então, como 
conclusão, poder-se-ia dizer o seguinte: que 
V. S• não teve qualquer participação sobre dis
cussões visando operadona1izar vendas a sin
dicatos e beneficiadores de arroz. 

O SR. GERARDO FONTEELS - Que eu 
me lembre, não. 

O SR. ASSESSOR - Agora, deixando de 
lado a questão de preços, etc., no caso da 
lnterbrás há muitas reclamações de -que houve 
desacerto, desencontro entre operações da ln
terbrâs e da Cabal, quer-dizer, operações da 
lnterbrâs trazendo o produto e operações da 
Cabal recebendo o produto. Aparentemente 
é de responsabilidade da Seap e do Clnab 
acionar, tornar iniciativas, promover ações vi
sando a uma integraçãO perfeita entre os dois 
elos da operação. Por que houve esses proble
mas todos? O problema de ericontro de pran
chas de recebimento, problemas de não indi
cação tempestíva dos armazéns, falta de pes
soal da Cabal nos pontos de chegada, nos 
pcirfos e. ·peJo menos._ algumas pessoas dE! pOis 
alegaram que a coisa não foi tratada com a 
devida antecedência. Quer dizer, a Cabal era 
adOnãâa Sempre nã última -hora e não tinha 
como- se preparar. V. S' não acha que a Seap 
e o Cór'téili fiverani falhãS nesse trabalho de 
conjugar adequadamente a lnterbrás e Cabal? 

·o 'SR GERARDO FONTELES - Olha, aí, 
nesse nível, na realidade havia dificuldades. 
Agora, reuniõeS de condição operacional, de 
chamar a [nterbrás, Portobrás, isso tinha quase 
pe~~ane11temente, para tentar ajustar essas 
funções. E do conhecimento que havia real
mente um~ disfunção entre os diferentes oi-ga
nismti_s, um descompasso. Tudo isso é visuali
zaçlo depois que passou o período, que real
mente havia certas dificuldades. Mas a tenta
tiva de se dar um-ordenamento, isso houve 
baStãnte;TndUsive porque só tinha um repre
senta_~_'!!~_ do_ 0inistério dos Transportes que 
Cl:lid8Y_:'~ ~~pedficaf!lente das inter-relações, se 
fazia reuniao. Agora, essas dificuldades opera-
cionais existiam. · · 

O SR. ASSESSOR- Como V. S• avalia 
a seguinte observação:._ tem-se a impressão, 
inclusive, a partir de conversa com diferentes 
órgãos -e pessoas de que, naquelas fases ini
ciais de entrada do produto via lnterbrás, nas 
reuniões, a Cabal ocupava uma posição estri
tamente secundária, ou seja, as dificuldades 
operacionais eram solucionadas prioritaria
mente vis-_à-vis lnterbrás, e a Cabal ficava nu
ma posição residual, subsidiária, ou seja, "de
pois a Cabal que se arrume para receber o 
prodUtO a tempo e à hora, etc." Como V. S• 
encara isso! 

O SR GERARDO FONTELES- N.o, nun
ca vi assim. Priineiro que a Cabal era executora 
e ela ia receber um produto. E as condições 
eram estabelecidas contratualmente. Nunca 

vi a Cabal do ponto de vista secundário. Se 
isso eventualmente ocorreu, nunca vi assim. 

O SR. ASSESSOR - Então, a visão que 
V. S' tem é de que, desde os primórdios da 
ojJefa.ÇãO~ (fuando foram feitas as primeiras 
reuniões, a Cabal tinha todas as condições 
de ter se __ adequado para desempenhar bem 
as suas [unções? 

O SR. GERARDO FONTELES - Não, nlio 
digo que a Cabal tinha todas as condições. 
Mas dei a resposta na linha de que não via 
a Cabal rlo ponto de vista secundário na opera"
ção, porque ela era executora e tinha suas 
responsabilidades delineadas e ela não podia 
abrir mão dessa prerrogativa. 

O SR. ASSESSOR - 56 para enfatizar a 
questão dos preços. Na primeira etapa e no 
início da segunda etapa - a segunda etapa 
é deflagrada em agosto -, os preços foram 
definidos pela Comissão? Os preços de venda 
do arroz do estoque regulador. 

O ·sR~ GERARDO FONTELES - Na pri
meira etapa, foi feito um levantamento de cus~ 
tos- porque o arroz já estava há tempo esto_
cado - e a partir desses custos, incluindo, 
inclusive, a armazenagem, foi fixado um preço 
piso - sobre o qual a Cobal trabalharia na 
pt:iJT1eira etapa Na segunda, não tenhg deta
lhes, 

O SR. ASSESSOR - Isso foi trabalhado 
p_ela Comissão? 

O SR. GERARDO FONTELES -Não sei 
se foi pela Comissão; sei que tenho certeza 
de que foi feito um levantamento de ç_~s. 

O SR ASSESSOR - Qual o papel do Dr. 
Horta nessa questão de preços? 

O SR. GERARDO FONTELES -0 Dr. Hor
ta era, inicialmente, assessor para a área de 

_arroz. Depois carne,- depois leite. Os preços 
da primeira fase, efetivameilte, rorain rlessa 
base sobre a qual não se viabilizasse o prejuízo, 
viabilizasse o congelamento. 

O SR. ASSESSOR- O Senhor não se lem
bra de quem diretamente estava envolvido 
nesse trabalho de estabelecer essa pauta de 
custos? 

O SR. JOSÉ GERARDO FOI'!TELES- foi 
feita em agosto, a segunda fase, não é? 

O SR ASSESSOR -A segunda fase, real
mente imagino, deve ter sido em julho, talvez 
na segUnda quinzena de julho, porque o voto 
é de agosto, o voto que estabelece o primeiro 
preço da segunda etapa. Da primeira etapa, 
realmente não me 'lembro, mas deve ter sido 
qualquer coisa por volta de maio. 

O SR. GERARDO FONTELES -Até maio, 
porque até abril essa função era do Cinab. 

O SR. ASSESSOR - Qual a responsabi
lidade da Seap na questão dos preços?_ 

O SR. JOSÉ Gê:RARDO FONTELES -A 
Seap fixoU um preço mínimo abaixo d6 ciual 
não poderia ser vendido. E os preços seriam 
tais que viabilizassem o congelamento, dentro 
das margens normais de mercado. 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) .. Quarta-feira 11 5643 

O SR. ASSESSOR- Ouseja, preços ei"ain 
uma responsabilidade da Seap e do· Cinab 
ou só da Seap? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Seap e Cinab. 

O SR. ASSESSOR - Muito_obrigado. 

O SR. JOSÉ GERARDOFONTEI..ES- De 
nada. Dtsponha. 

OS R. ASSESSOR-Passo, agora, a palavra 
ao colega Walter, sobre carne. 

O SR. ASSESSOR - Dr. Gerardo, a pri
meira pergunta nossa se refere à questão da 
carne quanto à decisão_ de importar, fazen
do-se negociação governo a governo. Por que 
se pre(eriu, no momento em que se definiu 
a importação de carne, um tipo de negociação 
que fosse governo a governo? 

O SR. JOSÉ GERARDO. FONTEJ..ES -
Quando, já em dezembro ;.....;.. vou reportar pri
meiramente, porque a Seap coordenava dessa 
fase o abastecimento - se tinha previSã,o de 
que haveria escassez na entreSsaf_ra de 86 -
e foi_ mais agravado pelo processo da seca 
- a assessoria da Seap, de carne, fez um 
levantamento. _ 

O SR. ASSESSOR -Quem,- n·a época, 
compunha essa assessoria? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- O 
Dr. Higino. 

O SR. ASSESSOR -0 Dr. Higino deCarva~ 
lho, não é? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES~ Ela 
fez as previsões, mesmQa partir de um núm~ 
ro mínimo de 50 e depois 100, para estoque 
regulador. Já havia sido feita uma operação 
governo a governo. E por que governo_ a go
verno? Eia -mais fácil negOciar. Nós sabíamos, 
naquela oportunidade, que os preços no mer~ 
cada externo estavam bem acima dos limites 
dos preços internos e só haveria se fosse nego
ciação, porque não dava para comprar àquele 
nível de preço, porque geraria um pesado sub~ 
sídio. Quando foi feito o v:oto, ainda sob essa 
influência deSsa análise feita no começo do 
ano, foi sugerido, permanentemente, que se 
tentasse compor o estoque a nível interno. 
Como seria feito isso? Se réalizado no tempo, 
esse estoque poderia inibir todo o processo 
de abastecimento. Em maiÇ.o, mais OU menos, 
já tinha um voto pronto, que dizia que se deve
ria tentar a importação, a formação do estoque 
a nível interno, a preços compatíveis coni o 
congelamento, e que nesse ínterim fossem 
realizadas gestões entr.e governos, de moâO 
que viabilizassem o suprimento, se não fosse 
possível formar o estoque internamente. Se 
feito tempestivamente era possível negociar 
governo a governo, porque demanda lnform~
ções de delegações. Quando foi verificado que 
não existiam condições de se formar interna
mente, porque já era maio- havia muita ofer
ta em janeiro, fevereiro, março e abril, -ficou 
muito difícil de se operar, mas mesmo assim 
foi tentado com o Governo americano, porque 
já havfa alguma gestão, a nível de Embaixada 
americana, para fazer uma operação. 

-o-sR._ASSESSOR -O Sr. participou direta
mente de alguma negodação dessas, espe
cialmente em relação à comunidade Econó
mica Européia? 

. ó SR. JOSi GERARDO FÓNTELES -
Não. --

o SR. -ASSESSOR- b o sr:;-em nenhum 
momento, teve COntato com a Comunidade 
a respeito desse assuntó?-

0 SR. JOSE GERARDO.FONTELES
Não. 

O SR. ASSESSOR - Na medlda em que 
se definiu pela negociação e houve um início 
de entendimento com a COmUrifdade Ec=onô
mfca Européia, e sendo a Jnterbrás a empresa 
que realizaria as importações em nome do 
Governo brasileiro, por que não se fez, no caso, 
um Cóntato_direto da lnterbrãs com a Comu
nidad~Econômica Européia? O que havia que 
'pUdesse imPedir esSe Cantata direto da lnter
brás relativamente à COmUnidade? 

O SR. JOSÉ. GERARDO FONTEJ..ES -'
Realmente não sei: A proposta nossa, desde 
o infcló, era -de que se fizesse governo a gover
no, Se fof PrOblema de tempo, não sei dizer. 

O_SR. ASSESSOR- Você acha que haveria 
algum problema da lnterbrás ter dificuldade 
de aces_s_o à Comunidade ou haveria alguma 
orientação da própria Comunidade que -difi
cultasse !ss_o? O Sr. tem conhedmento _a res-
peitO? -- -

:0 SR. JOSE.GERAADO FONTELLES -
Não, não conheço a intimidade da_r_egulamen
_tação da Comunidade. As inforiiú3ções de que 
dispúnhamos eram transmi_tidas pela lnter

- brás, na oportunidade. Não conheço bem a 
regulamentação da Comunidade,_ se ela per-
mitiria isso ou não_. _ 

O SR. ASSESSOR-~ ÇiJ5i-.-parttdpoU, erl"! 
meados do mês de maio, de alguma reunião 
em Brasília, reunião essa em que deveria ser 
apresentada pela lnterbrás a empresa francesa 
que teria sido já selecionada pela lnterbrás? 

OSR.JOSÉGERARDOFONTEJ..ES-Par
ticipei: 

O SR. ASSESSOR- O Sr. saberia precisar 
a d_ata e as pesSoas que estaVam nessa reu
nião? 

0 SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- Es
tá difícil. Foi em meados de maio. Le'r'nbro-me 
de que foi Jogo depois da operação nos Esta
dos Unidos. 

O SR. ASSESSOR- ·o Sr: Jeúnlifc2 das pes: 
soas que estavam nP.ssa reunião? 

O SR. .!OSE GERARDO FONTELES- H a· 
via representantes de doze empresas, esco
lhidas, o pessoal da Jnterbrás, o Setretário 
Executivo do Cinab,_ acho que o Chefe" de Ga
binete da Seap, eu. Não me recordo dele mais 
alguém. Mais ou menos eram essas pes_soas. 

O -SR. ASSESSOR- Dessa reunião, o Sr. 
fez algum relatório? 

O ·sR. GERARDO FONTELES - r'lão. 
Quem estava representando a Seap era o Che~ 
fe de Gabinete do Secretário. Eu estava pre~ 

:sente à reunião porque, dentro das fuiições 
de acompanhamento das operações, interes
sava-me saber quando é que chegaria a carne 
e em que portos ela seria distnbuída; Era um 
posto eminentemente operacional . 

O SR. ASSESSOR :..... O Sr. falou que exls· 
tiam representantes das empresas. Já naquele 
momento se havia definfdo que seriam empreM 

-sas e não empresa? 

o O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- Por 
irlformações da Interbrás, seria uma empresa: 
Socopai. Na reunião havia outra empresa. 
. O SR. ASSESSOR - Por que essa mifra 

empresa estava na reunião? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES - Ela 
estava, ao que fui informado, para fazer impor
tação _de carne. 

O SR. ASSESSOR - Como o Sr. veio a 
sab_~r que a _Socopar seria a empresa esco-
lhida pela lnterbrâs? -· - · -

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES da ln
terbrás. 

O SR. ASSESSOR-..:...._ De que modo? Por 
que mecanismos a lnterbrás fez essa coriluni
c~ão à Secretaria Espédal de Abastecimen
to? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Quem conduziu essa apel-ação da improtação 
de carile fOI" O -Cinab. Toda a operação foi 
conduiidã. Nós sabíamoS, por informaç_ão da 
iriterbi-ás, problemas de regulamentação no 
~mbito da Comunidade, qualquer coisa nessa 
linha. Formalmente, pode ser que tenha sido 
passada _cópia de teleX. ·Mandava-se um telex 
ao Secretário Executivo do Cinab _e uma cópia 
para lá 

.O SR. ASSESSOR - Certo. Então houve 
e5sa reuniãO- pela mati.hã. o Sr, lembra o que 
se discutiu nessa reunião? 

.O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -A 
discussão, basicamente_,_ foi a formação do 
consórcio para efeito de compras na Comu
nidade. 

O SR. ASSESSOR - O Sr. tem alguma 
informação de que exístia ãlQ'ufri relatório _ou 
algum documento, que tenha sido feita uma 
ata a respeito dessa reunião! 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES __: 
Não tenho. A reunião foi toda conduzida pela 
Secretaria EXecutiva dó-Cinab. Se ela reaJízou 
ata ou se tem algum documento, não sei pre
cisar. 

O SR. ASSESS_QR~Já com a particiPaçãO 
das duas empresas. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- Foi 
a- úriica- réi.tnlão que partiCfp"ei efetivamente. 
Participei pãfâ verificai O aildame"nto. 

O SR. ASSESSOR -- Nesse mesmo dia, 
segundo sabemos, hOuve uma outra reUnião, 
que seria a reunião "dos técnicos, em que seria 
definida a parte própria a essas pessoas. O 
Sr. tem conhecimento do que aconteceu nes
sa reunião da tarde? 

O SR. JOSE GERARDO FONTELES·~ 
Não -sei se foi no mesmo dia, mas a reunião 
houve; não sei precisar. A reunião - eu sei 
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- houve porque era pãra discutir detalhes 
e especificações. Sei como desenvolveu, por~ 
que tinha um assessor nosso partidpcmdo da 
reunião. 

O SR. ASSESSOR - Eu lhe pergunto por
que o Sr., desde o início, disse que tinha sem
pre um acesso a uma pessoa. 

O SR. JOSÉ GERARDO FOJ'IIELES -Na 
maioria das reuniões sempre tinha: "uma pes
soa nossa acompanhando do ponto de vista 
operacionaL 

O SR~ ASSESSOR -A pessoa que_ estava 
nessa reunião, quem era? 

O SR. JOSÉ GERARDO FOJ'IIELES - Ti
nham duas ou três, mas lembro bem que tinha 
um assessor de carne, que era o Sr. Higino, 
Felipe de Carvalho, na época, e o outro era 
o Sr. Gilberto Corte, --- -- -

O SR. ASSESSOR - O Sr. velo a saber 
o que aconteceu nessa reunião? Eles o infor
maram posteriormente? O Sr. se recorda do 
que lhe informaram? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES-Ha
via problemas de corte. A nossa posição, a 
posição da Seap, era colocar pessoal técnico. 
Não sei se a Cobill estava presente, do ponto 
de vista de especificação de qualidade e não 
especificação sanitária. Houve divergências do 
ponto de vista. ComOerã. -ulTi ProdutO produ
zido, tinha que ressaltar as exigências do ponto 
de vista sanitário e, qualitativamente, não po
dia mudar a especificidade de cortes, porque 
já estava com produto estocado. 

Segundo informaÇãO do nosso pessoal, 
realmente houve divergênCias, como se fosse 
um produto acabado, mas acho que não foi 
bem assim. -

O SR. ASSESSOR -A informação que te
rnos é que, na Verdade, essa reuniãO náo acon
teceu, porque os elementos que estavam re
presentando as duas empresas francesas fo
ram bastante claros em dizer que tudo já esta
va decidia e nada mais havia a conversar. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES ..:.. 
Não sei. Desse detalhe eu não sei, mas sei 
que houve divergências. 

O SR. ASSESSOR- Não seria divergência; 
não houve nem a reunião. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- Eu 
estava dizendo ao Sr. qüe não conheço o deta-
lhe da operação. _ --- -~ 

O SR. ASSESSOR-- Duámte esse período, 
mais ou menos pelo mês de maio, o Sr. che
gou a ser procurado por algum representante 
de empresas no Brasil? O Sr. Cristopher Hall? 
Não lhe procurou para conversar? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTEELS -
Não. Não conheço. 

O SR. ASSESSOR - Nós temos um depoi
mento dele em que disse que procurou diver
sas pessoas dos órgãos governamentais en
volvidos com a questão. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES ~ 
Não o conheço-.- - - . - --

0 SR. ASSESSOR - É o representante no 
Brasil da Sogueirande. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não tive reunião com o Sr. Cristophei, não 
o conheço, e nem o pessoal da Soguirande. 
A única vez que os vi foi na reunião. 

Q SR. ASSESSOR- O Sr. só os_ viu wna 
vez? 

O SR. JOSÉ GERARDOFONTELES -Só 
o vi na reunião, quer dizer, formalmente. 

O SR. ASSESSOR - Na definição desse 
prOduto para a importação, qual foi a partid
_pação do órgão que o Sr. trabalhava? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- Na 
defmição do preço? 

O SR ASSESSOR- Na definição do rpeço. 
Como ficou definido esse preço, o Sr. lembra 
do preço de importação? -

O SR. JOSÉ" GERARDO FONTELES -
Lembro de que. houve uma indicaç_ão_da Jnter
brás. Tmham carne a 600 dólares. Existe teJe.x 
lnfófriúmdo isso. 

O SR..ASSESSOR- O Sr. dispõe ainda 
hoje desse telex? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não. Mas, se náo me falha a memória esse 
telex deve ter sido passado para o João_ Basco. 
Eu não tenho nenhum detalhe dessa operação 
da Comunidade, não recebi informações para~ 
leias. Se náo me falha a memória, recebi um 
telex depois da reunião. 

O SR. ÁSSESSOR- E nesse teleX se fã.JãVà 
em seiscentos dólares? 

. OSR~JOSÉ GERARDO FONTELES- Eu 
acho que se falava em seiscentos dólares. Eu 
não sei os termos nós sabíamos que ele tinha 
essa informação de seiscentos dólares, que 
já tinha sido negociado com os Estados Uni~ 
dos. 

OSRASSES50R -A diferen-Ça americana 
é um pouquinho maior. 

ó SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- É 
um pouco maior. 

O SR. ASSESSOR - Seiséentos dólares 
Seria um preço razoável para comprarmos es
sa carne? 

O SR. JÓSÉ GERARDO FONTELES- Vou 
analisar da seguinte linha: como acompanhá
vamos a parte operacional do abastecimento, 
nós nos preocupávamos sempre com o fato 
d~ que era preciso viabilizar o congelamento. 
Essa era a orientação do Ministério da Fazen~ 
da. Tinha que ser viabilizado. Tínhamos que 
partir do congelamento, fazer todas as campo~ 
sições e chegar ao preço que não envolvesse 
subsídio. 

O SR. ASSESSOR - Então, quanto mais 
baixo, melhor? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
corretarrtenfe. --

O SR. ASSESSOR - A informação que o 
Sr. nos deu é que o preço seria de seiscentos 
dólares. 

OSR.JOSEGERARDOFONTELES-Nós. 
recebemos a informação da lnterbrás de que 

tinha uma oferta de seiscentos dólares. Eu 
não sei os detalhes, mas sei que era de seis
centos dólares. 

O SR. ASSESSOR- Oferta de quem? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES..:.. óa 
ComUnidade. 

O SR. ASSESSOR - Da própria Comu~ 
nidade? 

o SR. JOSÉ UERAAbO FóNTELES -
Não posso garantir ao Sr., porque_ não sei co~ 
mo sé teQulamenta, no âmbito da Comuni~ 
dade, o sistema de preços. As informações 
-que tenho sobre preços são originárias da ln· 
terbrás. 

O SR. ASSESSOR:_ O Sr. teVe acesso ein 
telex, que dizia que o preço seria aquele. Assi· 
nado por quem? Pelo diretor Corbeline? Jose· 
mar Nasc::iroen.to? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -Jo
Selnar não é, porque normalmente não rece· 
bia telex de pessoal diretivo. Sempre· era num 
nível mais operacional. 
- O SR ASSESSOR - Esse telex deve estar, 
ainda hoje, arquivado. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- De
ve existir esse teleX lá. Existe uma inforrriãção 
ao Dr. Bosco. Como surgiu a informaÇão de 
seiscentos dólares, existe uma informação for
mal, e eu tomei conheciniento. Talvez telex. 
Acho que foi teJex. 

O SR. ASSESSOR - Porque o preço que 
a fnterbrás defmiu, a princípio, para o censOr~ 
cio, era esse de seiscentos dólares. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Acho que era esse de seiscentos dólares. 

O SR. ASSESSOR .:c-: Mas depois o preço 
paSsOu para-S-eiscentos e trinta e -cinco dólares 
a tonelada. O contrato foi firmado a seiscentos 
e trinta e cinco dólares. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -CC: 
mo essa primeira parte de decisão das nego
ciações n!o foi feita a nível da minha secre
taria, não posso argumentar com o Sr. quais 
foram as tratativas que ocorreram na fiXação 
desse preço. 

O SR. ASSESSOR - Com relação ao rela
cionamento da Seap com a CobaJ, a medida 
em que essa carne estava chegando ao Brasil, 
a Cobal contratou reserva de espaço de unida· 
des armazenadoras. EJa contratou c_ento e trin
ta e cinco mil toneladas, quando o total impor
tado seria do cento e noventa mil toneladas. 
Segundo a CObal, a orientação no sentido de 
essa empresas contratar todo _esse espaço 
províera da Seap. O cjue o Sr. Tem a- dizer 
sobre isso? Realmente teria sido da Seap essa 
orientação para que eles reservassem um es
paÇo tão grande assim, cento e trinta e cinco 
mü toneladas, quando sabemos que_ a carne 
nã"ó chegaria toda de uma vez só e que o 
contrato previa qu_e ela teria um espaço de 
meses para chegar ao Brasil e que parte dela 
sabia-se desde o início seria distribuída? 

. - - - - . _; __ . -

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -
Não sei precisar ao Sr. 
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O SR. ASSESSOR - Quem poderia ter, 
dentro do órgão, dado essa. orientação à Ca
bal? 

O SR: JOSÉ GERARDO FONTELES -As 
orientações que a Cabal recebia eram orienta
ções formais do Secretário Executivo do Ci
nab. 

O SR. ASSESSOR - As Informações que 
temos é que, nesse caso, não seria do Cinab. 
A informação que temos é que seria da Secre
taria de Abastecimento. Essa irifórm·ação que 
temos é que seria da Secretaria de Abaste
cimento. 

O SR. JOSE GERARDO FONTELES -
Não posso aquilatar quem tenha dado essa 
instrução. Informal? 

O SR.. ASSESSOR - Não sei se informal, 
mas a instrução houve, no sentido de que 
houvesse a contratação de reserva de espaço. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES ~E, 
pode até ter havido isso . .Mas a preocupação 
com o espaço, naquela oportunidade, que era 
de frio, era complicada. Não sei quem deu 
a instrução. · 

O SR. ASSESSOR- Mas nesta quantidade, 
nessa proporção? 

O SR. JOSE GERARDO FONTELES-Pra
ticamente no momento isso foi cronometrado. 

O SR. ASSESSOR -Os contratos pratlca
mente foram feitos ... 

O SR. JOSE GERARDO FONTE:!.Es- É 
estático ou isso exigia compromisso? 

OSR. ASESSOR- Não, os contratos foram 
feitos já na reserva inicial. Em maio de 1986 
era de 135 mil. 

OSR.JOSEGERARDOFONTELES-Mas 
havia comprometimento, pagamento disso, 
ou era só reserva. 

O SR. ASSESSOR- Não conheço os con
tratos. Aqui temos uma informação do Tribu
nal de Contas, que diz assim: a COBAL finnou 
contrato com 34 annazéns para fins de reserva 
de espaço com validades a partir de julho de 
1986. 

E essa reserva iniciai; já contratada em 
maio, seria de 135 mil toneladas. 

O SR. JOSE GERARDO FONTELES -
Não sei precisar. 

O SR. ASSESSOR- Parece-me um núme
ro verdadeiramente absurdo. 

O SR. JOSE GERARDO FONTELES -
Nem sei como, inclusive, ela operacionalizou 
essa ocupação de espaço. Os primeiros na
vios, se não me falha a memória, chegaram 
no começo de agosto, não é?_ 

O SR. ASSESSOR - Exato, _os eritbarques 
começaram no dia 18 de julho. Temos um 
documento da fnterbrás em que culpa a Cobal 
pelo atraso no desembarque da carne no Bra
sil e por todos os problemas que ocorreram 
na época. 

A culpa é jogada sobre a Cobal, especial
mente na demora aue ocorria sempre nas uni
dades aJTT'Jazenadoras, nos frigOríficos contra
tados pela COBAL e temos Informações "que 

a Interbrás sol!dtou providências à Seap, só 
que essas providêndas jamais foram tomadas. 
V. S• saberia nos dízer por que a coisa chegou 
a esse ponto tão grave? 

O SR. JOSE GERARDO FONTELES -O 
forte das importações começou a partir de 
meados de setembro. Os primeiros navios co
meçaram a chegar do dia 8 de agosto. Na 
oportunidade não sei se já existia esse proble
ma, porque, na r~aJidade, as importações se 
desenvolveram até 1987, pelo menos por in~ 
formações de imprensa. 

O SR. ASSESSOR- Certo. Por que as pro
VIdênciaS--solicitadas datam já de um pouco 
adiante de setembro. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -E. 
não sei. 

O SR. ASSESSOR- Com relação à distri
buição da carne importada, V. S' na posição 
que-ocupavã -dentro da _Se_cretaria, qual foi o 
seu papel dentro da fixação dessa distribui
ção? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- O 
modelo já foi planejado, pensando bem c~flo. 
A idéia inicial da di_stribuição da carne é que 
trabalhássemos marginalmente no mercado, 
ou seja, não _íamos suprir o mercado. 

O SR. ASSESSOR- Nern poderiam, não 
é? 

O SR. JOSÉ .GERARDO FONTE
LEs- Nem poderíamos. Ficou provado que 
não poderíamos. Só atuar marginalmente. 
Qual era a idéia? A partir dessas cidades, isso 
foi uma proposta de um dos assessores de 
carne, ou foi discutido, a partir das regiões 
metropolitanas foi levantado o consumo e se 
pensaria em suprir 30% das demandas metro~ 
politanas num período de 16 semanas, bem 
no pico da safra seguinte. Esse era o pensa
mento. Depois foi mudado e eu não ... 

O SR. ASSESSOR- Na verdade todo esse 
esquema era imediatamente passado à Cobal, 
que seria a empresa que ieaJizaria a distri
buição. 

O SR. JOSE GERARDO FONTE
LES.:.:..... Não sei se foi passãdo~ mas, posSiVei
nierite~ deve ter sido, porque esse era o esque
ma-base, 30 POr centO das rrletropolitanas e 
do Distrito Federal. 

O SR. ASSESSOR~ E, porque só poderia 
ser. a Cabal, porque ela seria o executor in
terno. 

·o·sR. JOSÉ GERARDO FONTELES--E, 
exatamente. Teoricamente deveria ter sido 
passado para a Cobal. O Sr._não Se recorda 
se a lnterbrás recebeu alguma orientação no 
sentido de passar por cima de qualquer dificul~ 
dade que ho_uves~e, a fim de que o produto 
chegasse logo ao País e que ela não precisaria 
sequér fazer licitação ou mesmo exigir das 
empresas, que estariam agindo com n:aandato 
formal em nome dela, obediência a certas re
gras- do contrato? HaVia uma certa pressão, 
me parece, da secretaria sobre a lnterbrás. 

·a SR. JOSÉ: GERARDO FONTE
LES- Pressão havia no sentido de que essa 
carne chegasse. Ã carne precisava vit", mas 
não podia Passar por cima· das normas gerais 
do sistema. Precisa-se da carne, mas estabele
cendo um sistema mals eficiente para trazê-la, 
melhorando o nível de eficiência. Essa_ era a 
r16s5-ci" preóÇU.pação do ponto de vista opera
cional, o qt,te não significa que se passaria 
por cima dás ':lorrnas e~f?elecidas. 

O SR. ASSESSOR- V. St tomou conheci~ 
rn_ento de uma série de problemas que ocorre
ram com \!eterinários -brasífeiiOS, que foram 
à França, à Alemanha para lá fazerem a verifi
Cação dos frigoríficos onde estava estocada 
essa carne? 

. O. SR. JOSE GERARDO FONTE
LES -Não me recofdo ... EJes tinham sofrido 
algum constrangimento na Europa ... 

O SR. ASSESSOR- EJes sofreram algu
mas pressões. Até ouvimos aqui um depoi
mento a respeito: um veterinário nos disse 
que chegou a ser_ co_I)Vidado para 9_ almoço 
em--que a pessoa solicitou dele que mudasse 
um pouco o parecer que ele havia dado. 

O SR. JOSE GERARDO FONTE
LES- N"ãO sabiã. A--nOSSa -PO:Sição técnica 
dentro da Se_ap sempre foi a de cumpdr as 
regras do sistema de vida sanitária e qualidade. 

-O SR. ASS~SOR -.:__Mas não foram cum
pridas essas çegras? Inúmeros estabelecimen
tos europeus foram considerados inadequa
dos e mesmo assim a carne foi distnbuída 

O SR. JOSE GERARDO FONTE
LES- Não sei. 

O SR. ASSESSOR- Não houve da parte 
da Seap nenhuma -preSsão sobre esse ele
mentos. 

O SR. JOSE GERARDO FONTE
LES -Quanto- à Seap, no Caso da c-oope
ração dos Estados Unidos, foi acertado previa~ 
mente que tinha de liStar os estabelecimentos, 
ir com a equipe lá e verificar os estabeleci
mentos. 

O SR. ASSESSOR- E no caso europeu? 

O SR. JO.SE GERARDO FClNTE
LES-Nãosei. 

. . 
O SR AS~ESSOR-Os veterinários foram 

à Alemanha; à França, à !!ália, onde as coisas 
foram fáceis, porque já existia uma idéia de 
que praticamente não haveria necessidade. 
No caso da França e da Alemanha houve uma 
série de problemas graves. 

o SR. JOSE GERARDO FONTE
LES-Não sei. 

O SR. ASSESSOR- Multo obrigado. 

O SR. A$SESSOR- Eu tinha- mais- umas 
três questões que imagino que nos poderiam 
ajudar no esclarecimento de aspectos vincu
lados à operação arroz. 

Em resumo, o que caberia especificamente 
à Seap -nesse pti..icesso de vendas pela Coba~,_ 
quer dizer, quais eram· exatamente as respon~ 
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sabilidades da Seap nesse processo de ven
das? Não estou nem falando da fase anterior 
à chegada na Cabal. Uma vez chegada à Ca
bal, o que __ cabia à Seap no processo? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES -Au
torizar a Cabal a vender. 

O SR ASSESSOR -Isso significa que era 
a Seap que oficializava à Cabal as orientações 
sobre preços por exemplo. O preço mínimo 
para ser vendido é x" ... 

O SR. JOSÉ GERARDO-FONTELES -is
so era feito em voto. Era o conselho. 

O SR. ASSESSOR- A praxe da Cobal, pe
las informações que temos é de que, uma 
vez encaminhadas as prop-ostas pelas empre
sas, havia necessidade de aprovação de ins
tâncias Seap-Cinab. A Cabal encáminhava 
pedidos de autorização para vendas, quer di
zer, uma vez vindas, ela encaminhava uma 
lista das propostas que tinham sido encami
nhados na Cabal, quer dizer, a CobaJ encami~ 
nhava à Seap? 

o-sR. JOSÉ GERARDO FONTE
LES -Que eu sabia não. A Cabal recebia um 
comando: ou específico, no caso de nomear 
as empresas, ou era um comando genérico 
com -diretrizes qUe estabeleciam preço míni~ 
mo, e daí em cyante ela operava. Pode até 
ser que ela encaminhasse algum pleito, solici
tando empresas, mas não _conheço. 

O SR ASSESSOR- Quem h{ailtinha cor
respondência diária com a Cabal? Ê claro que 
no decorrer da operação surgiam mil dúvidas 
que precisavam ser dirimidas. A Cabal escla
recia as dúvidas operacionais com a Seap, 
com o Cinab ou com ambos? V. S• recebia 
a comunicação da Cabal? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES .::_Di
retamente não, forma1mente não. Eu conver
sava muito a nível técnico, com o pessoal téc
nico. Agora, as relações eram com o Secre-
tário da Cinab ou com -o Secretário da Seap. 

O SR. ASSESSOR- V. Ex!' mesmo não re
cebia correspondência da Cabal. Um telex diri
gido a V. Ex• 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES- As 
vezes era tecnicamente, outras por telefone 
eu perguntava os estoques. As linhas de for~ 
malidade entre os diferentes organismos, 
eram feitos pelo Secretário do Cinab ou pelo 
Secretário da Seap. 

O SR. ASSESSOR- Não houve caso de 
expedir telex assinado por V. S• a Cabal? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTE
LES- Não. Se eu expedi algum telex - é 
preciso que eu me posicione nas seguintes 
situações: não existia um regimento que esta
belecesse as minhas atribuições, tinha um car~ 
go de Secretário Adjunto, cuidando da área 
de abastecimento, da área d~ agricultura. To
da a formalização era feita via secretários. Pos
so ter eventualmente feito a1gum telex com 
autorização do Secretário. 

O SR. ASSESSOR- De qualquer modo, 
a Seap participava das análises, das discus~ 
sões para def111.ir preços de venda? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES-A 
Origem básica do preço de Vefld.:its saia de 
dentr_Cl-das comissões pelo menos enquanto 
eu estava lá, e havia um representante da SFP, 
um representante da Cabal e um represen
tante da _Seap. 

O SR. ASSESSOR- V. -s~ fói cànsultado 
em alguma ocasião pelo SecretáriO da Seap 
e o Secretário do Cinab sobre esta questão 
de preços? v. s• participou de alguma reunião 
com eles para definir preços? Imagino que 
as comissões, ou os membros da comissão, 
preparavam subsídios inclusive recomenda
çôes, rriãs havia necessidade de oficializar nes
te âmbito antes de ser transformado em docu
mento legal. 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTELES-A 
comissão estabelecia os parâmetros. levava 
para o Secretário Executivo e o vOto era feito. 
Essa era a sistemática. 

O SR. ASSESSOR- V. S• nunca foi convi
dado pelo Secretãrio do Onab para assentar 
à mesa, para discutir estas questões vincu
ladas a definição de preços? 

O SR. JOSÉ GERARDO FONTE
LES- Não falo em definição de preços até 
que eu posso ter me reunido, porque havia 
um interrelacionamento técnico que se possa 
discutir. Agora, como a base sobre fixação 
de preços era o congelamento, se estabelecia 
a partir daquele limite e fazia-se as deçompo
sições de preços e estabelecia um piso e a 
partir deste piso não podia se_ vender, porque 
era autorização formal do conselho,_ depen~ 
dendo de cada variação de mer_cado, porque 
o_mer.cado tinha o preço mais alto ou mais 
baixo. Então, as negociações s_e desenvolviam 
nesta linha e pelo menos nesta primeira fase, 
porque- na segunda, praticamente não sei de 
nada. Obrfgado. 

O SR. ASSESSOR - Vou passar a palavra 
para a Sr" Zilda que fará perguntas sobre o 
leite 

A SRA ASSESSORA - (Fora do micro
fone) A operação do leite é uma operação 
mais cara ... , V. s~ concorda com isso. 

O SR. GERARDO FONTELES - Não con
cordo porque ela não fái fácil. O leite foi um 
dos problemas mais sérios do ponto de vista 
do abast~Jmento. O que aconteceu com o 
problema 'do leite é que haverá uma estratégia 
montada -para se á1spor de estoque antes que 
o problema de abastecimento se instalasse, 
ou seja, foi estabelecido inicialmente que se
riam_45 mil toneladas de l_eite e 5.500 de man
teig-a, mas isso-tinha uma proposta. No traba
lho que foi feito em janeiro, Unhamos a seguin
te proposta: em março/abril tem que ter 20 
mil, em malo~unho tem que ter mais 20 mil; 
a terceira, se necessário, será fel!a, mediante 
uma avaliação da exp~çtati_va de _safra d_e 
86/87. Então, como isso não f9i feito tempesti~ 

yamente, gerou um desabastecimento sério; 
onde ocorreu realmente um desabastecimen
to muito sério na área do leite pode ter tido 
reflexo sobre as posturas decisórias nos outros 
produtos. 

A SRA ASSESSORA --. Quer dizer que V. 
Ex!' considera que, no caso do leite, os votas 
foram feitos posteriormente às decisões já to
madas? 

O SR. GERARDO FONTELES - Estou fa
L;mdo do ponto de vista estratégico, ou seja, 
a Sr" me falou que tinham sido as mais fáceis ... 

A SRA ASSESSORA-Temos um depoi
mento" em que a pessoa aJega que no caso 
do leite não havia necessidade tão grande de 
acompanhamento, de atenção, como houve 
na carne, no arroz e no milho porque o leite 
era uma operação relativamente fácil, uma vez 
que o Brasil era um irhportador costumeiro 
de leite e que existia toda uma estratégia mon
tada. 

O SR. GERARDO FONTELES -Sim, mas-
o leite, na realidade, foi um pouc_o, se_ compa
rado com a carne, se comparado com o arroz, 
nesse contexto ele talvez tenha sido um pouco 
mais fácil, já que a facilidade era decorrente 
de uma infra-estrutura que existe no setor lei
teiro de pausterização. Agora, o descompasso 
entre as medidas formais tomadas pelo Con
selho e as decisões operativas é que gerou 
esse problema dos votos. 

A SRA. ASSESSORA-- V. S' tinha conheci
mento de que as operações do leite estavam 
se antecedendo aos votos? 

O SR. DEPOENTE - No meu ponto de 
vista, o que deve ter provocado isso? Quando 
foi feito o primeiro Voto, estabelecendo as 
quantidades, já se fazia uma ressalva de que · 
deveria ser impOrtado diretamente governo a 
governo, porque já estava faltando produto 
internamente. Quer dizer, um voto que foi ho
mologado em meados de março, as decisões 
já estavam em mâio e a· entressafrá já. tinha 
começado em dezembro - a entressafra co
meçou em dezembro. Como toda entressafra 
brasileira de leite se reidrata em tomo de 30 
mil toneladas_ basicamente no Rio e São Paulo, 
como ~ siDra _fpj_ prejudicada, no seu inicio, 
pela falta de chuva, principalmente o gado 
leiteiro, e como o pedido do setor leiteiro para 
reajuste não foi concedido antes do Plano Cru
zado e com a implantação do Plan-o Cruzado, 
era previs'JVel, a situação do leite, que não havia 
como; se era difícil estabelecer certos núme
ros estatísticos para o leite é porque a oportu
nidade não dava. O leite estava 2 e pouco. 
O preço não compensava: Então, á tendênCia 
era u_ma queda vertical da oferta na plataforma 
dos latlcínios. Assim, não havia tempo de ... 
Então, o que aconteceu? Foi au_tori_zado a fa~ 
zer. A ltambé fez 20, depois mais 22 ... Nisso, 
só tinha um voto com 45, e era preciso a 
Cabal fazer a licitaçãO, porque já tinha cance~ 
lado l!m~ _ Jicit,aç~o. A previsão inicial, antes 
do Plano Cruzado, para C;oE:irir o déficit normal 
existente no Pais -na entressafra do Rio e 
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de São Paulo, era de 45 mil toneladas. A partir 
do momento em que o setor não recebeu 
o reajuste pretendido e se instalou o Plano 
Cruzado, houve uma transferência de renda .. 
existiu no leite. 

A SRA. ASSESSORA- Então, recapitulanw 
do: o voto 002 já veio - que é o das 45 
mil toneladas - para ratificar uma necessi
dade de leite que já estava estabelecida antes 
do Plano Cruzado. 

O SR. GERARDO FONTELES - Jo, antes 
do Plano Cruzado. Entre dezembro e janeiro
foi feito um estudo pela assessoria do leite 
em que já se estabelecia, dentro do panorama 
daquela oportunidade, quais eram as dificulw 
dades. Quando o Cinab se instalou em 20 
de fevereiro já previu, só fez mandar o voto 
daquilo que já estava sendo ... 

A SRA. ASSESSORA- Nesse voto, a lnterw 
brás só é autorizada a importar 20 mil: ela 
extrapolou, quando importou mais 20 mil. 

O SR. GERARDO FONTELES - Porque 
aí, o Secretário do ONAB deve tido autori
zação do Ministro ou do Conselho para fazer 
com que ela comprasse_ mais. Não tinha o 
produto, efetivamente, e tantoi é que foi refe
rendado depois um voto regularizando essa 
situação. 

A SRA. ASSESSORA - Certo, Já na frente, 
no voto 35, já 4 ou 5 meses depois. 

O SR. GERARDO FONTELES- Em agos
to. 

A SRA. ASSESSORA - A Cabal diz que 
é executora das determinações na análise da 
Seap, no que diz respeito ao estoque regula
dor. A Seap determinava a quem vender, os 
preços e os prazos? 

O SR. GERARDO FONTELES - A Seap, 
quando foi verificada a existência de déficit 
de leite, isso inclusive antes do Cruzado, já 
existia uma proposta e que o suprimento de 
leite para reidratação seria feito partindo da 
recepção, de uma média da recepç-~o dos lati
dnios~ Pegava-se todos os lat:icin[os creden
ciados junto à Sipa-Secretãria de lrrspeções 
de Produtos_ de Origem Animal - via re_cep
ção que a Sipa registra formalmente todo o 
dia o que chega no latlcínio; seria verificado 
o déficit disso e essa relação era fornecida 
à Cabal, por telex. informando quanto, e paga
mento à vista. 

A SRA. ASSESSORA - HOUVe coricesSão 
de prazo. Essa a grande inteirOgação. 

O SR. GERARDO FONTELES -Até quan
do eu estava lá, pelo meu conhecimento, não 
tenho. Gostaria de saber de quando é isso, 
e essa relação era fornecida à Cabal, por telex, 
informando quanto e pagamento à vista. 

A SRA. ASSESSORA - Houve concessão 
de prazo? Essa é a grande interrogativa. 

O SR. GERARDO FONTELES- Até quan
do eu estava lá, pelo que é do meu conheci
mento, não~- Gostaria de saber de quando ê 
isso. Pelo menos era à vista a prática normal 

que se adotava na Seap. A CObal sempre tra
balhou com estoques reguladores de leite. 
Que eu saiba1 era à vista. 

A SRA. ASSESSORA- Em 4 de setembro 
de 86, atraVés do Telex n9 979, a Seap auto
rizou a Cabal a receber da Interbrás 2.575 
toneladas debutter oii.Em 18 de maio de 86, 
antes, portanto, através do Telex n9 1.030, a 
Seap autorizou a Cabal a receberda lnterbrás 
3000 toneladas de leite em pó fntegral. 

Era norma tomar decisões de ta1 porte, a 
nív~ de funcionários da Seap/Cinal:>? Por que 
não levar a nivel de conselho dos minJstros. 

O~R. GERARDO FONTELES -A Seap/ 
Cinab deu autorização? 

A SR!\ ASSESSPRA- Autgrizaç&o por te
lex para a Cabal. 

O SR. GERARDO FONTELLES - Mas ti
nha voto? 

A SRA. ASSESSORA- Sem voto. 

O SR. GERARDO FONTELLES -Se o se
cretário autorizou, ele deve ter recebido dele
gação, porque a função formal do secretário 
executivo é __ executar as decisões emanadas 
do Conselho. 

Pode ser que a autorização que ele deu, 
talvez tivesse respaldo do Conselho para fazer 
isso porque _no caso do leite havia todo esse 
problema de descompasso. A proposta inicial 
toda era por estação pública. Aí atrasa, não 
sai o edital, cancela o edital, aí o abastecimento 
desde marÇo já estavã seriamente compro
metido. 

A SRA. ASSESSORA - Como é que o Se
nhor vê o problema da Cabal ter recebido 
onze mil toneladas de leite a mais da SPAN, 
dep_ois dela ter sido desclassificada? 

O SR. GERARDO FONTEUES - Olha, 
a SP.t\N foi negociação d6 Cinab, aos níveis 
de preço de licitação .. 

Parece-me que houve o problema de não 
atender as especificações de embalagem da 
licitação. 

A SRA. ASSESSORA -A nívefde sai,s mine-
rais? -

O SR. GERARDO FONTELLES - Não, 
acho que foi problema de embalagem, núme
ro de multifoliadas, as exigências da inspeção 
federaL Acho que foi isso: 

A SRA. ASSESSORA - Mas a SPAN, de
pois, terminou entregando extralicitação. 

O SR. GERARDO FONTELLES - Ela en
tregou? Não ê do meu conhecimento. Quando 
foi? - -

A SRA. ASSESSORA - Logo após. 

O SR. GERARDO FONTELLES-Tem que 
ver o período, mais ou menos, porque .eu só 
sei dessa operação. 

A SRA. ASSESSORA - Nãó tenho a data 
aqui, mas foi em seguida. Logo, imedíatamen
te, deve ter sido em maio. 

O SR. GERARDO FONTELLES - Efetiva
mente eu não sei. Eu só conheço essa opera
ção ... Onze mil toneladas. 

A SRA. ASSESSORA- Onze mil toneladas! 
como v. s• vê Çl nomeação de empiesas 

aqui estabelecidas como concessionárias ex
clusivas de vendedores estrangeiros? J:: o caso 
da SPAN, CCC, da Corema-Nova Zelândia ... 

O SR. GERARDO PONTELLES -A 'cCC 
é um órgão estatal americano, não é, que cui
da das operações de preços mínimos ameri
canos. A operação, af, é de uma estatal e é 
do governo americano, ligada à Secretaria de 
Agricultura do governo americano. 

A SRA. ASSESSORA -Mas existem vários 
documeritos que dizem que a SPAN é a repre
sentante da CCC no Brasil, exclusiva. 

O SR. GERARDO FONTELLES -isto eu 
não sei, porque nãõ Cohheço operações da 
SPAN na faixa de estoques. A única operação 
da SPAN, do meu conhecimento, são onze 
mil toneladas que foraJ!l vendidas para a Ca
bal. 

No caso c::la Corema, ela era uma empresa 
representante da , um órgão 
estatal da Nova Zelândia. 

A SRA. ASSESSORA - En1 19 de maio 
de 87, o Sr. José Carlos Braga fez o seu depoi
mento à Comissáo Especial da Casa Civil. Na
quela ocasião, foi-lhe perguntado sobre a exis
tência de um voto assinado_ de dez dias. Não 
é sobre produtos lácteos. SegundÕ O depoi
mento, era uma tentativa de regularizar as im
portações já efetivadas. O Ministro Íris Rezende 
não só se negou a assiná-lo, como também 
encaminhou o assunto ao Presjdei'rte da Repú
blica. 

O que o Senhor sabe a respeito? 

O SR. GERARDO FONTELLES - Nessa 
época--eu não estava mais lá. 

A SRA ASSESSORA - Sim, mas a alega
ção é de que se cobrlr1a, na época, excesso 
de importações pcorridas no ·primeiro ... 

O SR. GERARDO FONTELLES - Não, eu 
não sei, porque quem estabelecia votos e 
quem ~ncaminhava issq ao _Conselho era a 
Secretaria do Ciriab. Ela ..._que é a instituição 
credenciada para informar. 

A SRA. ASSESSORA - A Seaf> não fazia 
um controle de estoque de leite junto com 
os órgãos? 

O SR. GERARDO FONTELLES- QUando 
em janeiro estava estabelecido que havia pro
blemas de importações, nós fizemos um tra
balho de um modelo de controle físico e finan
ceiro de estoques. Isso foi elaborado por um 
técnico que trabalhava conosc:o e depois foi 
trabalhar na Secretaria do T escuro. Mas isso 
não foi implementado. Então, havia uns bole
tos que entravam no computador para poder 
compatibilizar. Como a previsão era um volu· 
me significativo de produtos,-era preciso que -
houvesse um -controle ágil, emitidO em PrO
cessamento. Mas depois que a Seap, a partir 

-------- ------------
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de 20 de fevereiro, perdeu a condição de coor
denação, passou_ para a secretaria executiva 
do Cinab, eu não sei quaJ a decisão tomada 
porque saiu da nossa alçada. 

A SRA. ASSESSORA - Quer Cl.izei que o 
Senhor imagina que tenha sido deficiente esse 
tipo de ... 

O SR. GERARDO FONTELLES- É possí
vel, não posso lhe afirmar. 

A SRA. ASSESSORA - Até hoje não con
sigo saber até que ponto a Seap ou a ONAB 
tinham ... Eu não consigo distinguir bem a 
atuação de um e de outro, porque em todos 
os depoimentos escutamos." a Seap determi
nava, a Onab é que determinava". Eu não 
consigo ainda ter uma linha a respeito disso. 

O SR. GERARDO FONTEl.lES -Isso real
mente é difícil para o pessoal té<:nico. Acon
tece que a Seap é o órgão de coordenação, 
e foi feita uma proposta de criar um organismo 
único interministerial com a secretaria execu
tiva. Em fevereiro surgiu o Onab - talvez em 
decorrência de todo esse problema ocorrido 
em dezembro e janeiro, Stlrgiu o Cinab, mas 
com um novo conselho e não corno uma pro
posta inidal. A proposta inicial era um conse
lho já existente, que era o aP (Conselho lnter
ministerial de Preços) s_e transformasse em 
Conselho Específico lnterministerial de Abas-
tecimento e Preços., com a Seap como secre
taria exe<:utiva. Então, a secretaria executiva 
do C"mab passou a ser o-órgão que coordenava 
as ações emanadas do conselho e a Seap 
dava o suporte. Aí começa a dificuldade, por
que o técnico dava o suporte, mas tinha de
pendência de outra autoridade. Isso é o que 
cria essa dificu1dade. 

A SRA. ASSESSORA- Parece-me sempre 
que ninQuém sabia o que acontecia do outro 
lado_ 

O SR. GERALDO FONTEl.lES - A nível 
técnico se sabia realmente era difícil. 

A SRA ASSESSORA - Então, vamos a 
última pergunta: Que interações ou problemas 
ocorreram entre votos do Cinab, votos do Con
seJho Monetário, guias da Cacex e importa
ções efetivamente internadas? 

O SR. GERALDO FONTULES - Antes 
da criação do Cinab, o 6rgão que dava autori
zação para essas operações era o Conselho 
Monetário Nac!onal. Essa área de abasteci
mento é um pouco--complicada, em termos 
de interação de obras. Antes existia o Conselho 
Nacional de Abastecimento (Conab ). que ti
nha uma secretaria executiva que era vincu
lada ao Ministério da Agricultura. 

Em 1979 foi extinto o Conab e suas atribui
ções na área financeira foram transferidas para 
o Conselho Monetário, suas atribuições na 
área técnica foram transferidas para Senab 
(Secretaria Nacional de Abastecimento) do Mi
nistério da Agricultura. Em 1980 foi criada 
a Seap, que abSorveu as atribuições de coor
denação, que foram do Conab para Cmab. 
EOtão, permaneceu o_ Conselho Monetário co
mo autoridade financeira. ta única autoridade 

que pode isentar operações fmanceiras. Co_rno 
ele é autoridade financeiro, os votos sugenam 
ao Conselho Monetário que isentasse imposto 
de importação. Então saiu um voto ao Conse
lho Monetário e com base nesse voto o CPA 
concedia aquilo que foi solicitado ao Conselho 
Monetário. Com a criação do Cinab,_ este f!~_ou 
com a cornpetêftdã de" autorizar importações. 
[ndusive, nesse aspecto não tenho bem certe
za, da parte do lOF. só não na parte da política 
aduaneira, o CPA continuou baixando resolu
ções. Essa é a estrutura 

Depois do Ciriab desaparecem os votos do 
Conselho Monetário, porque o Cinab recebeu 
essas atribuições que era do antigo Conab. 
Em outro periodo; saiu um outro decreto, em 
março de 1985, não me recordo bem a data 
todas essas atribuições foram em~utidas na 
Seap. no Conselho lntefministerial de Abaste~ 
cimento e Preços. Esta fazia suas propostas 
ao Conselho que era transformada em voto 
do Conselho Monetário. Proposta técnica ge~ 
rava um voto ao Conselho Monetário, porque 
o Cinab não existia ainda. Enquanto existia 
o Cinab passavam "Só as resoluções da Ce· 
peap, que era a comissão encarregada da par· 
te aduaneira. Ficou claro? 

A SRA ASSESSORA - Obdgada. 

O SR. ÃSSEsSOR- Tem a palavra o cole· 
ga Atayde que_ irá perguntar sobre milho. 

O SR. ASSESSOR - Sr. Fondezi, qual a 
autoridade que decidiu a quantidade de milho 
a ser importada? 

O SR. GERALDO FONTELLES- Baseado 
em informações, antes do Plano Cruzado, as 
estimativas preliminares se baseavam em tor~ 
no de três milhões e quinhentos a quatro mi
lhões de toneladas. 

Como o desencontro de informações, de 
®dos estatísticos naquela época era muito 
grande e corno o prqbJema foi agravado a 
partir do momentO- ém que foi decretado o 
Plano Cruzado, esse número permaneceu. 
Mas como não havia garantia e segurança da
quelas estimativas, as medidas que depois o 
Governo veio a tomar, e não se mediu, ele 
licenciou, dispensou o Proagro, deu o VBC 
máximo, tomou certas medidas na área da 
política agrícola que naquele momento não 
era mensurável. Esse número ficou por esti
mativas das estatísticas existentes na época. 
A!.é _quatro milhões de toneladas. 

Como administrar isso? A mesma sistemá
tica que foi pensada para os demais produtos. 
Acompanhando e, conseqüentemente, verifi
cando o que foi feito antes. Essa sempre foi 
a proposta a nível técnico que reduziria o nível 
de incertezas. 

O SR. ASSESSOR- O Sr. está querendo 
dizer que foram os técnicos que definiram a 
quantidade a ser importada? 

O- SR._ FONTELLES - Não foi a quanti
dade, mas o limite. 

O SR. ASSESSOR - Foi definida ao nível 
da sua coordenação? 

O SR. FONTELLES- Foi defmida ao nível 
das comissões. Existe um voto, ainda no tem
po do Dr. João Luiz da Silva Dias, que estabe
lece as diretrizes gerais para importações no 
ano de 1986 sem fJXar os limites até qu_e sejam 
definidos os re_cursos, as quantidades e outros 
detalhes específicos pelos Ministérios da Fa
zenda e Agrlcultura. 

O SR: ASSESSOR - Quem escreVeu num 
voto que ternos cópia, de 21 de fevereiro, a 
quantidade de seis milhões de toneladas? 

O SR. FONTELLES- Não sei quem escre
veu. Ouvi na época todo tipo de informações 
com referência a quantidade dos produtos a 
serem importados. É seis, é cinco. A situação 
técnica, nesta oportunidade, fica muito difícil 
de se fazer uma avaliação. Era preciso que 
houvesse uma intrurnentalização de modo a 
evitar que viesse sem mais ou menos. Menos, 
provocando problema desse_ abastecimento, 
porque naquela oportunidade havia urna preo
cupação grande demais com o problema des
se abastecimento. Se já havia problemas em 
outras áreas do suprimento nacional, se isso 
fosse caracteriiado na área de alimentos bási
cos, principalmente naquela época, maio. Na 
realidade o limite de até quatro milhões não 
significava que fosse quatro milhões. Tanto 
é verdade até quando estava lá, julho, a própri~ 
comissão já fez um rebaixamento para 3 mi
lhões e 200. 

O SR. ASSESSOR -Veja bem, nós come· 
çamos com 4 milhões e chegamos a um yoto. 
Esse voto a que me referi - nós temos urna 
minuta dele, não sei se foi a minuta final, que 
foi levada ao Conselho e esse voto falava em 
6 milhões e estava anexo num quadro de su
primento, citado corno fonte, e dados da CFP 
e adequação da Seap, onde aparecia esse nú
mero de 6 milhões acrescido de outros digites. 
Ou seja, foi um número calculado, não foi 
um número tirado da algibeira, foi um número 
estimado, 6 milhões e 90, um número quebra
do. No voto ficou um número redondo, de 
6 milhões de toneladas. 

O SR. FONTELLES - Volto a afirmar na 
linha de meu Pensamento. que é muito difícil, 
esses 6 milhões, poderia ter alguém que colo
casse 1 o milhões, se na o haviam estatísticas 
abalizadoras, se nâo havia ainda nenhuma di~ 
rnensão de efeito das medidas de politica agrí
cola, que foram adotadas pelo Governo, para 
minorar o problema do abastecimento ou da 
redução dos estoques, O fato é que prevalece 
e o que prevaleceu foi o limite daquilo que 
foi discutido a nível técnico. Não sei se tem 
esse voto, eu não conheço. 

O SR. AsSESSOR- O outro depoente que 
aqui esteve confirmou a. existência dessa mi
nuta, mas depois os números foram altefados 
e o voto efetivo, que foi levado ao Conselho 
foi um número menor, mas esse número de 
6 milhões ele perdurou aí durante o mês de 
fevereiro até infdo de março. 

Entendemos que o voto do Conselho e um 
voto do Ministro, mas podemos muito bem 
compreender que não é o Ministro quem cal~ 
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cula essa necessidade. Então, a minha pri
meira pergunta é Justamente saber na alçada 
de que autoridade, se do Secretário da Seap 
ou da Cinab que estava a definição desse nú
mero, ou se na alçada de um técnico, ou da 
comissão técnica ou de um assess-or técnico, 
porque temos um escalonamento muito gran
de de autoridades,.e até- hoje não ficou claro, 
aqui, na CPI, a quem cabia definir as quanti
dades. Acho um ponto importantissimo saber 
que quantidade vamos importar. 

O SR. FONTELLES- Na realidade se falou 
em várias números. O número que todos têm, 
que era discutido pelo pessoal da CFP, as 
preocupaçõ_es sempre a nível técnico, era a 
de tentar um ponto de convergência, que era 
o órgão que tinha mais informações, se falou 
em outros número_s. íalvez se tenha tentado 
esses números, mas o _que prevaleceu era isso: 
se estabelecesse um teto sobre o qual não 
poderia passar tecnicame-nte e a pãitir daí fos
se fazendo avaliações._ 

O.SR ASSESSOR - QUe avaliação a-Se
nhor faz dessas avaliações de necessidade de 
importação? Porque as de hoje são muito de
sencontradas, urna hora é 4 milhões, como 
o Senhor acabou de dizer, nós temos minutas 
de votos de 3 milhões, e a posteriori podemos 
ver que nem uma coisa nem outra aconteceu. 
Se importou a metade dos 6 milhões, num 
período até maior de 12 meses. Em 12 meses 
foi até menos de 3 milhões de tonelaâas. era 
o total das importações de milhões- e fomos 
ver depois com a entrada da outra safra que 
ficou ainda sobrando muito produtos; o esto
que de passagem da temporada seguinte foi 
muito grande, se acumulou_ com a entrada 
da safra, foi um tumuJdo tremendo na safra 
de 1987. 

Que avaliação o Senhor fez disso? Foi erro 
técnico? Foi falta de previsão de safra? 

O SR. FONTELLES -_como tenho ressal
tado aqui nos outros produtos, era a dificul
dade um técnico se ftxar nO nónlero e fecha"f 
questão com aquilo, a partir de outros indica
dores que estavam sendo colocados naquela 
ocasião. Todos nós sabemos que o congela
mento gerou um processo de transferência 
de renda e criou um adicional de demanda. 
Mas era muito difícil saber qual seria essa de
manda. Era muito difícil se pré-fixar. Então, 
a melhor maneira que discutíamos era ~ de 
que se fizesse disso permanentemente. Até 
que a Comissão de milho se reuniu o sufi
ciente para ver, e dizer: vamos acompanhar 
o tempo focado, o tempo de intervenção.'' Da
do aquele nível de incerteza de informações, 
a maneira seria que essa comissão, que tinha 
o pessoal que entendia bem do produto com 
começasse a se posicionar, verificar e acom
panhar. Pelo menos em julho ela fez. Reduziu, 
fez uma avaliação e _reduziu os contratos. 

OSR.ASSESSOR-Reduziuemjulho,mas 
ainda em julho se pediu uma importação adi
cional acima de um 1 milhão de toneladas, 
quando já se conhecia que não havia seca. 
No começo t?o ano havia o fantasma da seca. 

Tentava-se dimensionar qual seria prejuízo. 
Nós tivemos uma variação de estimativas d_e 
produção muito grande. Começamos, na épo
ca do plantio, ainda no final do ano, uma pro
dução acima de 20 milhões no Centro Sul, 
para falar apenas no Centro Sul do País. Pensá
vamos que iríamos colher mais de 20 rri.Jihôes 
d_e toneladas de milho. Quando chegou no 
início do ano, nessa época de fevereiro, na 
época do Cruzado, estávamos com o número 
de 14 milhões. Ou seja, uma perda de 6 mi
lhões entre aquele étimo que se esperava e 
o que estava se pensando naquela época. Mas 
logo em seguida nós começamos a ter outras 
avaliações e começamos a levantar esse nú
mero. Não precisava nem fazer avaliação, bas
tava olhar os indicadores da meteorologia, 
porque já estava chovendo no Centro Sul. Já 
sabíamos daqui de Brasilia as regiões onde 
se constatara a falta de chuva, que estava cho
vendo no Rio Grande do Sul, estava chovendo 
no Paraná._Mas até julho, nós ainda estávamos 
falando em importar quatro milhões de tone
ladas. 

Veja bem, além_ de falar nos quatro milhões 
de toneladas, não se chegava a um acordo 
se sornava esSes quatro milhões de toneladas 
àquilo que tinha sido importado em dezembro 
porque nós tivemos importações autorizadas 
de 1 milhão e 200 ainda no fmal do ano de 
85, pãrã. atender ainda a entressafra que se 
estendia até fevereiro d~ 86. 

Quer dizer, nem a esse ponto os técnicos 
, entraram em acordo. Não compreenderam o 
fenômeno da seca_e não souberam manobrar 
os esto_ques __ de pastagem. Aquilo que foi im· 
portado em dezembro era para s_erconsumido 
até fevereiro. Se foi consumido, não fazia mais 
parte da necessidade de consumo de, diga
mos, março de 86 até fevereiro de 86. 

Então, hoje é muito fácil avaliar isso. Tenho 
.. a impressão de que esse desencontro foijusta

mente por causa disso. Um técnico fazia um 
quadro e depois ele era discutido e a comissão 
chegava num outro número, e não se fazia 
urna aUtocrítica. -HaVia u~ probleffiã_de tempO 
dessa autocrítica. lmagíne um técnico-da CFP, 
com todos aqueles problemas que teve de 
novembro, Cruzado, previsão de estatística, 
uma equipe pequena ... Todo esse tipo de difi
cUldades foram consideradas. 

A premissa, que era a s_eca - deve ser de
corrente da seca aqueles números de 14 mi
lhões, 15 milhões, naquela oportunidade -; 
a imprevlsibiUdade da safra no Nordeste que 
só é colhida em julho. Tudo isso era agregado. 
Ai você agrega mais um complicador, o pro
blema de aumento de demanda. Existia esse 
aumento de demenda? Veja bem, s6 sobre 
esse aspecto de aumento de demanda, as esti
inativas aqtii hoje, tivemos o cuidado de olhar 
esses quadros de suprimento- essas estima
tivas variam de 4% até 16%, ou mais de 16%. 
Quer dizer, isso aí não·:· 

O SR. FONTEi...LE:S'""...:.... Na realidade. há 
urna dificuldade com o milho, dificuldade se
rissima. 

O SR. ASSESSOR- Mas essa variabilidade 
é absurda. O Senhor ter dóvida entre 4, 5, 
6% é uma- coisa, o Senhor pular de 4% para 
16%, está multiplicando ess_e aumento de 
consumo_ quatro vezes. 

O SR. FONTEU.ES - Tudo bem Estou 
vendo que o Senhor conhece bem o problema 
do milho, mas vou tehtar lhe aUXIliar. 

O milho tem uma característica bem inte
ressante: primeiro, é um insumo, não é um 
produto. O pressuposto--da produção do mi
lho, fazer um exemplo hipotético: o Brasil pro~ 
duz 26 milhões de toneladas de milho. Cin
qüenta por cento dessa produção, sob condi· 
ções ótimas de equilibrio, é chamada deman
dada de autoconsumo, de subsistência, e a 
outra é a demand comercial, que é pérfeita
mente quantificável. Dependendo das condi· 
ções em que o mercado se situa, em termos, 
é preferível ao pequeno pro_dutor de um suíno 
no interior do Nordeste transformar seu milho 
em carne, porque o preço do porco dá um 
retorno maior, ou vou tonsumir meu milho 
como fubá? 
~se nív-el, essa fronteira entre __ o que é auto

consumo_ e o que é mercado comercial, gera 
esse nivel de incerteza no técnico que está 
projetando isso. 

O SR. ASSESSOR-Veja bern, essa proje
ção foi feita no global e não ... 

O SR. FONTELLES -Sai no global, ínas 
o Senhor não sabe ria parcela qual é a transi
ção, depende no nívei de preço, do fator cha
mado beneficio do produto. Ou seja, se sou 
um pequeno produtor, eu consumo milho ou 
OOI'lsumo pareá. Isso no Nordeste é típico. -

O SR. ASSESSOR -Sim, mas, veja berri, 
essa variabdidade_ de projeção de consumo 
qtJ.e estOu lhe dãfldo é uma variabilidade em 
cima dó número global. Se ele guardou um 
poucO mais de milho para consumir na sua 
propriedade e não vendeu, isso não alterou 
essa projeção. Os técnicos fizeram projeções 
em cima do consumo total. 

O SR. FONTEll.ES- - Sim, em cima do 
consuma· total. E temos que ressaltar o se
guinte, ele fez sobre um limite. Se se consi
derar que se importou milho, pelo menos que 
eu saiba, em torno-de dois milhões de tonela
das, quando_~stive na Seap, era previsível, den
tre dessa linha, que se fizesse avaliações, esta
va em setembro. 

O SR. ASSESSOR - Mesmo hoje, depois 
de dois anos de episódio, o Senhor não consi· 
dera que foram um pouco exageradas essas 
projeções de importação? 

O SR. FONTEU.ES - Não, eu parto do 
seguinte pressuposto: não sei quando foi im
portado, sei dados gerais, porque me afastei 
e não estou acompanhando isso em detalhes, 
mas a proposta era que se estabelecesse um 
teta para sinalizar o sistema de mercado, mas 
esse teta não significava que fosse a ete, a 
base era se ftzesse avaliações e compatibi
lizações, inclusive, se havia demanda maior, 
demanda menor, problemas de abastecimen-
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to, de desabastedmento, qual o setor de avi
cultura. Não estou defendendo os técnícos da 
Comissão. estou tentante dar um nível de difi
culdades que eles tinham porque tinham que 
relacionar o acasalamento de aves; todo esse 
negócio que gera essa demanda formal pela 
avicultura, que é pesada; problema de fadnhas 
para consumo humano, tudo isso tinha que 
ser agregado, não resta dúvida. Agora, se fixou 
um teta porque não significava que ele ia aten
der àquele teta, era preciso Isso. avaliações, 
os números, se-estava chovendO- em a!Q-um 
momento tinha que fixar os números defini
tivos. 

O SR. ASSESSOR - O senhor d1Sse que 
a safra do Nordeste se define em julho. Diga
mos que em agosto_ teríamos que ter certeza 
de qual número. Agora, isso também não 
ocorreu. 

O SR. FONTELLES- Ê:.! O número péma
neceu, parece-me. • 

O SR. ASSESSOR - O número perma
neceu. 

O SR. FONTELl.ES- Três e dUzentos, na
quela época. 

O SR.ASSESSOR -Sim, e as autorisações 
foram dadas posteriormente a essas datas que 
nós temos. 

O SR. FONTELLEs -- Com --·referêiicia a 
posteriori depois dessa informação de julho, 
o milho parece que não teve aherações a mais. 

O SR ASSESSOR- Há uma operação es
peédica de importação da Argentina, também 
a pergunta é a mesma, de que autoridade 
partiu essa decisão? 

O SR. FONTELl..ES -_Para operar na Ar~ 
gentina foi da Secretaria Executiva da Cinab. 

O SR. ASSESSOR-=L:ia- Secretaria Execu
tiva da Cinab. Não partiu dos estudos da Seap, 
nem da Corrüssão? - - ----

0 SR. FONTELLES - Não a operação da 
Argentina, o que sei é que houve um docu
mento logistico, acho eu, embora não tenha 
visto o documento, em abril, encaminhado 
pela lnterbrás ao Secretário Executivo da Ci
nab. Mas a Comissão tomou conhecimento 
de que havia a possibilidade de uma operação 
por terra e a decisã_o coube ao S_ecretário Exe
cutivo da Cinab e ao Secretário Especial da 
Seap. Não conheço, não sei desse documento 
se era logístico, se não era. 

0- SR. ASSESSOR - alguma coisa mais 
foi acompanhado com relação a essa altera· 
ção de importação por via terrestre pela Seap? 

O SR. FONTELLES -- Cómo? 

O SR. ASSESSOR- A seap -Se manifestOu 
aposterior? -

O SR. FONTELLES - Náo, o que sei é 
que houve um parecer de um assessor da 
Seap concordando com essa operação. Ago
ra, essa importação foi dentro dos quantita
tivos que estavam fixados. 

O-SR ASSESSOR- Sim, ela se destingue 
por ser uma importação por via terrestre e 
que r~sultou em um preço mais elevado, justa
mente porque isso era conhecido. 

O SR FONTELLES - Pelo que sei desSa 
operação, ela foi autorizada em agosto. 

O SR. ASSESSOR - Ela começou a ser 
pensada bem antes. 

O SR. FO~S - E1,.1 soube que em 
abril existia já um estudo, mas não comentei 
isso_. 

O SR. ASSESSOR- O QruPo que o Senhor 
coordenava acompanhava as conseqüências 
dessa importação no mercado doméstico? OU 
seja estava importandO milho e importando 
justamente numa época de _safra, e colheita 
no Brasil e em vista do tabelamento nós invia
bilizamos a comercialização-interna. 

--- O SR. F"ONTELLES ·-Na realidade, houve 
-um- fato inusitado na implantação do Plano 
Cruzado. O preço mínimo - não sei se o 
Senhor s~_recorda -:- ~ra fiXado todo dia pri
meiro baseado na OTN, no período da coJhei
ta:janeiro, fevereiro, março- não me recordo 
bem com detalhe. 

O cruzado foi decretado no dia 28. Então, 
no dia 1 o J~ricamente, se nãQ exis:ti$_Se o Cru
ZadO; os Preços virariam, criando-Se até uma 
discussão "Vira, nãq vira; incide-se ou não inci
de--se". Parece-me não tenho bem certeza, na 
ocasião foi feito um rateip pro :rata.Ora, foi 
pegado o -congelamento em pontes, em pre· 
ços vamo_s supor - nao tenho os números 
- num nrvel de preço mínimo, baseado nos 
prec;os vigentes em 28 de fevereiro. Se foi 
corrigido, pro rata, então mudava a posição 
dos preços. Então ~riou esse problema. 

Normalmente ocorre esse tipo de problema. 
Por exemplo, h_á um produto que mais distante 
e quando- ocorre õ preço mínimo, ele tem 
ql,.le ªgrega~ custo e frete. Então", optativamen
té : ..... ; e é muito mais cOnveniente -, ele faz 
opção pata AGF. Ele não vai para o EGF, 
porque, como eu tinha um congelamento e 
a inflexibilidade dos preços sem prazo deter
minado, eu, um produtor, não vou manter em 
estoque, com custos de armazenagem e pr~ 
duto do tempo na minha mão. A tendência 
é -passar o GovernO, em AGF principalmente 
na zona de fronteira. --

0 SR._ ASSESSOR - Para encerrar, resta~ 
ram umas poucas dúvidas, a meu juizo, do 
que o Senhor respondeu que deSejo recolo
cá-las-para tentar Clarear alguris aspectos. 

O voto do arroz n" 3, a partir do qual foi 
dado o prazo de 90 dia"S para internação pela 
iniciativa priVada, se nao Seria aplicada a Pena~ 
lizaçã~ _4-e.2D%~ .ele diz n~-pr~eira defi~.~~~o, 
que o Governo, inicialmente, vai importar 500 
mil toneladas e, depois, vai ser liberada a im~ 
portação à iniciativa privada. O Senhor sabe 
dizer por que o Gávemo nâo cumpriu a pri
m.eira determinação dele? 

O SR. FONTELLES - Veja um aspecto 
bem importante:_ nas primeiras posições, o 
GovernO fazia a previsão de qt,Je ele queria 

ter estoques em níVel 500 mil toneladas e o 
resto seria o setor privado que iria ... Para cobrir 
o dêficit, 55. 

Quando começou as primeira informações 
de previsõ_es de safra, a primeira coisa que 
o Governo fez foi suspender a opoeração na 
parte dele. Primeiro, não tinha vendido ainda 
o que havia importado, dado esses problemas 
que já foram colo_cados. 

O SR: ASSESSOR- Esse l'econhe.cimeniO, 
vamos dizer assim, só chegou depois do voto 
ter sido apresentado e aprovado? 

O SR. FONTELLES_- É porque esse voto 
é de março, acho. 

O SR. ASSESSOR- Do dia 7 de março. 

O SR. FONTELES - Sete de março; E 
lá ainda estava todas as indicações. Não exis
tiam estimativas ainda do que seria colhido. 
Não existia nenhuma indiq'{çâo. A partir de 
abril é que a CFP começou a levantar as ques
tões tendo em vista a demanda por fi_oancia
mentos governamentais e a situação geral do 
mercado. Então, O Governo la faier 500 e não 
IeZ. Parece-me, inclusive, que isso foi uma de
cisão da Secretaria Executiva da C'mab, faria 
uma operação interna para pequenos produ
tores no R[O Grande do Sul. 

O SR. ASSESSOR - Sim, junto com o •.. 
Mas isso ocorreu bem -depois. 

Por exemplo, o Senhor ocupava: oficialmen
te um _cargo da mais alta importância para 
o abastecimento. Era o maior cargo dentro 
da Seap, para assuntos de abastedmento ... 

O SR FONTELES - Não, a Seap era o 
órgão máximo de_ abastecimento, no geral. 

O SR. ASSESSOR -Isso. 

O SR. F'ONT8.ES --Órgão de éisSessora
mento ao Ministro de Estado. 

O SR. ASSESSOR - Não, no contexto da 
seap; o·cargo da agricultura e abastecimento 
mais alto era de Secretário-Adjunto, ocupado 
pelo Senhor. · 

É só uma pergunta formal: na medida em 
que se estabeleceu uma decisão de voto, apro
vada por um conselho, de que o Governo vai 
imPortar 500 nlii_ toneladas e_, depois, nãO vai 
por qualquer motivO, o Senhor acreáita quie, 
formalmente, o conselho tem -que deliberar? 
Quer dizer, a isso tem que ser explicitado de 
a1guma forma na ata de uma reunião. Como 
é que se registra que o Governo, aQóia, decidiu 
não mais efetivar aquilo que ele mesmo tinha 
estabelecido como uma de suas obrigações? 
Como é que era encarado esse aspecto legal 
da ida e vi~da dessas decisões? Porque nós 
temos vários exemplos. em dezenas de votos, 
des:s.e problema. Estabelece-se uma decisão 
em voto e ela não é cumprida. Evidéntemente, 
eu não estou julgando a importância da justifi
cativa, só estou querendo pegar o aspecto ror
mal da questão. Dedde-se uma co_isa ... O caso 
do leite é tipico. Há centenas de exemplos 
pequenos sobre esse problema e formalmente 
o conselho não se pronuncia. 
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O SR. FONTELES- Não sei bem precisar 
qual era a sistemática adotada para não reali
zar, no caso do Governo, as operações, porque 
isso demandava um comando se não se efe
tuava o comando, possivelmente ... 

O SR. ASSESSOR -- O voto em si não 
era ·um instrumento hábil; era necessárlo mas 
não era o suficiente para implementação? 

O SR. FONTELES -0 voto tem a autoriza
ção, mas quem implementa as medidas não 
ê o conselho não é a autoridade do conselho, 
quem implementa é a sua Secretaria Execu
tiva. 

O SR. ASSESSOR - Sim, mas _ela só tem 
o direito de implementar o que está no voto; 
ela não tem o direito de mudar o que está 
no voto. Ou seja a Secretaria Executiva-não 
pode deliberar que não vai mais importar 500 
miJ, por qualquer que seja a ponderabi1idade. 
Qual era na época do Senhor o conceito de 
voto? O que se entendia por um voto do con
selllO? 

O SR. FONTELES --- O conselho de voto 
era uma posiç~o de um membro do conselho 
ao colegiado. 

O SR. ASSESSOR- Em relação a decisão, 
ele deveria vir antes, ele devia anteceder uma 
decisão de Governo ou devia suceder uma 
definição de Governo. 

O SR. FONTELES-- Nà realidade, quando 
se estabeleciam certas medidas de importa
ção o voto teria que ser preparado. Mas isso 
não significava necessariamente que não se 
tivesse já tentando balizar porque é necessário 
para operacionalizar, formalmente, a medida 
do voto. Mas não se pode ficar esperando o 
voto para fazer a tratativa. Não é legalizado. 

O SR. ASSESSOR - Há casos, inclusive, 
explícito no voto_, c!Jmo -é o caso do voto· no 
35, onde se diz que aquele voto se destina 
a regularizar importações já efetivadas. É o 
voto a posteriori, ou homologatório. Quer di
zer, ísso no seu conceito de voto é alguma 
coisa cabível? 

O-SR. FONTE!ES- Não sei, porque para 
fazer isso o Secretário Executivo tinha que re_
ceber autorização de alguma autoridade. 

O SR. ASSESSOR - Não, mas independe 
dele receber ou não. O _decreto que criava 
o Onab não dava essa autoridade para ele. 

O SR. FONTELES :...._ HOriestãme"nte -não 
sei, nesse ponto de vista legal, não sei como. 

O SR. ASSESSOR -lndependia dele rece
ber. O decreto fiXava as funções dele. Mas 
isso não é parte do conceito de voto do Se
nhor? Ele vir regularizar as importáções ]á rea
lizadas? 

O SR. FONTELES- Nào. O meu conceito 
de voto é uma posição sobre um determinado 
assunto de um conselheiro. Pode ou não ser 
referendado, 

O SR. ASSESSOR - Uma vez aprovado ... 
estamos falando de voto aprovado. De todos 

os 55 votos desse período do Onab apenas 
um_~u dois não fqram aprovados, são poucos. 
A grande maioria é aprovada. Quer dizei', o 
conceito é de voto aprovado. E não estamos 
pedindo opinião a uma pessoa qualquer; esta
mos pedindo a de uma pessoa que foi Secre
tário Executivo ou que foi Secretário Adjunto 
de Aba_stecimento. Então, não é uma pessoa 
qualquer é uma pessoa que tem uma qualifi
cação para emitir uma opinião, não é isso? 
Nesse sentido, um voto que vem homologar, 
não de_clsões, mas a própria realização, a pró
pria operação que já foi feita, o prodUto já 
foi importado, já foi comprado, já foi embar
cado. Isso se coaduna com o-conceito de voto 
do Senhor? 

--o SR. FONTELES--Obviamente que o 
voto tem-que ser -aÇirOVado. 

SR. ASSESSOR - Ele foi aprovado a 
posterlori 

O SR. FONTEUES -A posterion: HoneS
tamente, o que quer9 c!i_zer é o seguil)te.: por 
que o Secretário Executivo usou desse expe
diente, ou dessas prerro-gativas, eu não sei. 
Ele deve ter recebido dos conselheiros ou do 
F?resfdente do Conselho a autorização para fa
zer. · 

O SR._ASSESSOR- A queStãO não é rece
ber oU hão_ por que aí vamos ter que ouvi-lo. 
Eu __ quefo sabei' a sua opiní21o. se- é, do seu 
pohto de vista, cãbível oU nãO cãbível. É a 
sua opiniao. 

-0 SR FONTELLES - Não gostaria de me 
ater a esse aspecto da minha opinião sobre 
o voto, ·gostaria Oe me ater ao que levou, do 
ponto de vista conjuntural, o Secretário Execu· 
tivo do Cínab tomar essa_ in_eQida, porque é 
uma decisão executiva, eu acho. 

O SR. ASSESS"OR __:-Não é. Eu não vou 
entrar mais em detalhes, mas as importações 
foram feiti:is; alguém decidiu que se tinha que 
ínij:)oftai' 5 mil toneladas disso, i O mil daquilo, 
30 mil daquilo, e o votO_ verri dizendo que
está regularizando, quer dizer, não é decisão 
executiva. Decidiram o quanto iam comprar. 
Não, não existe nada, nenhuma ata do Onab ... 

O SR. FO.NTELLES- Não concordaram? 

O SR. ASSESSOR - Não é que não -con
cordaram. Não existe nada sobre isso. Então, 
tudo bem. 

A SRA. ASSESSORA_- Existe um depoiw 
mentç para esta CP! que alega que a Secretaria 
Executiva dO Onab era composta de três ou 
quatro elementos somente, que eles-- deffio. 
raram muito para se inteirar e que os votos 
vinham prontos jâ para serem simplesmente_., 
Eu tenho até o depoimento do advogado do 
Cínab, Dr. Álberto Ciispim, de que os votos 
já vinham prontos praticamente e que ele, ppe· 
nas, colocava de uma forma adequada para 
submeter ao Conselho e que nisso .. . 

O SR...FONTELLES -Sim. mas .. . 
. A SRA. ASSESSORA - Eu imagino, até 
então, que esses votos estavam vindo da Seap, 

era quem poderia fazer o voto, estava partici
pando do que estava acontecendo, estava 
-ãcompanhando. Não posso imaginar que esse 
documento chegava às mãos dele sem que 
a Seap tivesse conhecimento. 

O SR. FONTELLES ...,...., Há duas coisas que 
queria colocar claramente: se vinha da Comis
são, era basicamente quem dava as linhas, 
e O- Onab, a quem competia legalmente o 
encaminhamento e apresentação do Voto, o 
colocava na formatação jurídica. Então, com
petia à Comissão estabelecer as partes têCniw 
--cas desse voto, e a parte legal de como esse 
voto_é encaminhado seria feito por ele mesmo. 
Assim como o Cinab tinha pouca gente, a 
mes~m?J_coisa.,_a $e9p tinha. O (gro de,_ dlsç_us~ 
são dos aspectos técnicos eram feitos nas Co· 
missões e o Cinab era representado. Uma coi
sa é o aspecto legal da formafação jUrídica 
a um voto, tempo, os detalhes; Pode~se ater 
ao fato, quando a Seap coordenava no abaste.. 
cimento, de que tipo de votos f?~Zíamos: reCUr
sos, fontes de controle, é fácil de se verificar 
<;IOS primeiros votos o 401, 404/etc. Tuc;io isso 
era detalhado. Até então, era nossa responsa
bilidade a elaboração do voto. Então, todos 
eles deta11'1ados, porque tem custos, todo esse 
tipo de preõcupaÇão; quem ia oPerar; quanto 
ia custar; essa era _a sistemática da Seap. Nós 
perdemos essa atribuição a partir de 21 de 
fevereiro. 

_ Ó SR. ASSESSOR ~ O _colega Ataíde fez 
menção a uma operação de compra do milho 
argentino pela lnterbrás, cujo preço era bas
tante diferente do preço de mercado. Também 
foi levantada aqui a definição do preço da car
ne européia na base de 600 dólares por tonela
da/métrica:-A Seap, em alguns desses dois 
casos, foi cliamãaa a faze'r uma Composição 
de custos, para ver se esses preços eram com· 
pativeis ou não com o preço de congelamento 
final? 

O SR. FONTELLES - Não. 

O SR. ASSESsOR - EritãO, se a Seap não 
foi chamada, não haveria quem fizesse esse 
tipo de exercido dentro do Ministério da Fa
zenda? 

O SR. FONTELLFS --No caso-da-carne, 
a informação era da lnterbrás, via telex. Não 
tenho bem certeza. Mas, existia um telex ou 
um oficio" em qUe fixava, ou iriformação direta. 
de 600 dólares. Agora, não fize_rnos nenhum 
exercido pelo seguinte: a nossa preocupação 
na parte operativa era de que toda a aquisição 
viabilizasse o preço de congelamento. 

- - - ----

0 SR. ASSESSOR --E quem poderia ·dar 
essa resposta? Não cabia à Interbrás fazer essa 
composição de preços, a_partir de um preço 
FOB? Cabia à Seap, nãó? · 

O SR. FONTELLES - Em principio, Sbb 
dólares, eu acho que deve ter sido feito algum 
exercício aí, porque 600 dólares ... _ - -

O SR. ASSESSOR -Mas qual órgão cabe
ria fazer esSe exercído? A quem caberia? ÃCte
dito que seria a lnterbrás? - -
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O SR. FONlELLES - Não, não. 

O SR. ASSESSOR- c-aberia a qual órgão? 

O SR. FON1ELLES- Seap. 

O SR. ASSESSOR - Ela fez? 

O SR. FONTELLES -Que eu saiba, não. 

O SR. ASSESSOR - Dentro da Seap, fora 
da sua administração, teria sido feito por uma 
outra Secretaria Executiva? 

O SR. FONlELLES-=-- Que eu saiba, não. 
O SR ASSESSOR- E do milho argentino? 

O SR. FONTELLES -Aoperação do milho 
foi conduzida pela Secretaria ExecUtiva do Ci
nab e eu não tenho ... Sei que a ComJssão 
Técnica do Milho tomou conhecimento da 
operação argentina. 

O SR. ASSESSOR ~A quem cabia resguar
dar a compabibilidade dos preços externos 
com o congelamento interno? A quem com
petia? Ao C'mab? 

O SR. FON1ELLES-Não. 

O SR. ASSESSOR -À Seap? 

OSR. FONTEU.ES -·Ela era o órgão que ... 

O SR. ASSESSOR -A Secretaria Adjunta, 
espet:ificarnente dentro_da Seap? 

O SR. FONTELLES -A parte de· preços 
é da Secretaria Acijunta. A Secretaria Adjunta 
é um órgão de assessoramento e coordena
ção da área técnica. A Seap é o órgão que 
controlava uma Secretaria Executiva especi
fica de preços. 

O SR. ASSESSOR- Essa Secretaria pode
ria ter executado esses_ serviços? Não? 

O SR. FONTELLES :...:..-Não, não acredito: 

O SR. ASSESSOR -_Quer dizer, então, que 
ninguém fez nenhum estudo? 

O SR. FONTELLES - Que eu saiba, não. 
Agora, deve ter sido feita alguma coisa a partir 
de um preço para saber qual o preço que 
chegaria no varejo; porque esse preço foi dado 
para. ser vendida a carne. 

O SR. ASSESSOR -Está certo que alguém 
tenha feito, sim. 

O SR. FON1ELLES -Alguém fez. 

0- SR. ASSESSOR - Mas a competência 
legal seria da Seap? 

O SR. FON1Ell.ES -Acho que era, sim. 

O SR. ASSESSOR - O Senhor acha ou 
o Senhor tem certeza? 

O SR. FONTELLES - No mofnento, eu 
não tenho certeza, mas-acredito que seja da 
Seap, porque foi feito o preço para vender 
no varejo. Então, chegou-se a algum preço. 

O SR. ASSESSOR- Gostaria de aproveitar 
aqui os conhecimentos agronómicos que o 
senhor' tem, inclusive pelo fato da compe
tência do acompanhamento técnico, para es
clarecer um assunto. 

Vou ler Um irecho bem pequeno, aqui, do 
voto do Cinab de n" 43 que trata da importação 
de 150 mil toneladas de leite em pó e 50 
mil toneladas de butter oil Tem um corpo 
inicial que é a justificativa da importação e 
d~pois vêm as decisões. Em certo momento, 
aqui,. para justificar o montante e a Op:lrtu
nldade da operação, diz aqui o texto do voto: 

"Openças inusitadas vieram contami
nar os rebanhos ocasionando a morte de 
milhares de matrizes em todo o Território 
Nacional, dificultando a situação dos cria
dores e da produção leiteira em particular. 
Tudo parece indicar que para o ano não 
haverá abundância do leite ín broto. Nes
Se quadrO sinistro, é prudente o Governo 
fazer compra antecipada no exterior." 

O Senhor como agrónomo e como indiví
duo- que estava, supostamente, em contato 
com o pessoal do Ministério da Agricultura, 
teve noticia dessas doenças? Quais são essas 
doenças que dizimaram milhares de matrizes? 

_DSIU'ONTELLES -Não. 

O SR. ASSESSOR- Não? 

O SR FONTELLES- Não, não tomei co
nhecimento disso. O problema de redução 
de oferta de leite eu já o especifiquei para 
a_çloutorª-· É que houve o problema da seca 
que foi quantificado para cobrir essa. deficiên
cia em tomo de 45 mll e o quadro se agravou 
no momento em que os reajustes solicitados 
pelos produtores de leite não foram conde
didos. 

O SR~ -ASSESSOR: - f'•fa época em que· 
o Senhor deixou a Seap, antes de entrar em 
fériaS, aproximadamente setembro, quem cui
dava do leite na Seap? 

O SR. FONTELLES - Quem cuidava de 
leite na Seap, acho que era o Dr. Carvalho. 

O SR. ASSESSOR - Supostamente, do 
ponto de vista técnico, ele que teria prestado 
as informações para a construção desse voto? 

O SR. FONTELLES - Se ele peimaneceu 
lá, supostamente, que era o técnico ... 

O SR. ASSESSOR -Era o papel dele? 

O SR. FONTELLES - Até quando eu saí 
de lá, era ele, o técnico de leite. 

O SR. ASSESSOR - Está certo. Seria o 
papel dele- fornecer as informações? 

O SR. FONTELLES - Não posso afirmar 
~o_ Senhor isso. 

OSRASSESSOR-Não,comaorientação 
que o Senhor tinha de condução dos trabalhos 
a ele ... 

O SR. FONTELLES - Mas eu não estava 
lá quãndo esse voto foi feito. 

O SR..ASSESSOR- Veja, enquanto o Se
nhor administrou, o Senhor orientava os seus 
técnicos que iriformassem ao ·anab ... 

O SR FONTELLES -A situaÇão 9eral do 
mercado. 

O SR. ASSESSOR - E nunca o S-enhor 
soube de doença que dizimasse milhares de 
matrizes? 

O SR. FONTELLES - Não. 

O SR. ASSESSOR- O Senhor rião poderia 
estabelecer nenhuma hipótese de que teria 
sido isso? 

O SR. FONTELLES - Nãõ, naô pOSS_o. :_ 

O SR. ASSESSOR - Algum técnico que 
trabalhou com o Senhor, ou o Senhor rriesmo 
chegou a redigir algum voto para o Onab? 
Ou chegou a ler, antes que o voto fosse apro
vado, a redação? 

O SR. FONTEUES :.:.:_ Ê, ·normalmente eu 
lia quando o voto saía da Seap. Quando ele 
era, basicamente, das comissões já era ... Na 
realidade, a comissão decidia o essencial. O 
detalhamento, a abertura dos votos ... 

O SR. ASSESSO"R - Mas, a Comissão só 
entregava esse material ao Cinab através da 
Seap? 

O SR. FON1ELLES - Não. 

O SR. ASSESSOR- Diretamente? 

O SR. FONTELLES - Diretamente. 
As decisões da comissão dependiam da ho

mologação do Secretário Executivo do Onab. 

O SR. ASSESSOR - NaO havia a interme
diaçáo da Seap entre comissão e Cinab? 

O SR. FONTELLES.,...... Não, apenas o técni
co nOSSo na comissão me informava e eu 
pasSãv~ a informaçao ao Secretário EspeciaL 

O SR. ASSESSOR - O Senhor em algum 
momento cOnsultõu algum assessor do Minis
tro Funaro. tal como o Pr. Jo_ão ~noel ou 
o Dr. BeÍuzzo, para decidir al_gum assunto de 
abastecimento ou preço? 

O SR. FONTELLES- NãO, o Dr. Beluzzo 
nunca. Acho que em nenhuma vez. O Dr. João 
Manoel. como era o principal assessor do Mi
nistro Funaro, acompanhava todos os traba
Jhos. Normalmente ele perguntava, procurava 
saber corno é que andava, tinha mais informa· 
ções que nós porque ele assessorava o Minis
tro, devia ter um nfvel de informação superior 
ao nosso. 

O SR. ASSESSOR .....:; O Senhor nunca trã~ 
teu_ de assunto de abastecimento com ele? 

O SR. FONTELLES- Tratava, sjm, 

O SR. ASSESSOR- Mais nõ iníCio ou mais 
no fim? ---

0 SR. FONTELLES - Mais no início. 

O SR ASSESSOR - Mais no início. 

O SR. FONTELLES -Antes da Secretaria 
-Executiva eu tratava mais com ele. 

O SR. ASSESSOR- E com o D_r. {3eluzzo? 

O SR. FONTELLES - Rarissímamente. 
Acho que, se não me falha a meMória, em 
nenhuma vez. 



~-

Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quarta-feira 11 5653 

O SR. ASSESSOR - O Senhor tinha, tam
bém, trabalho de decisão, de defintção de polí-
ticas com a Dr Maria Eliza Berieioo? -

O SR. FONTELLES- Não existia estrLltura 
formal dentro da Seap, pelo menos atê en
quanto eu estive lá. A Dr' Maria Elisa funcio
nava como uma Coordenadora-Geral da Se
cretaria Adjunta de Agricultura e tinha acesso 
direto ao Dr. José Carlos Braga. 

O SR. ASSESSOR - Ela ficava fora da 
Seap? 

O SR. FONTELLES -Não, ela ficava den
tro da Seap. Ela tinhã uma sala lá e tinha 
acesso ao Secretário. Ela, inclusive, foi pessoa 
técnica que veio com a equipe anteriormente 
trabalhando na Secretaria do Dr. Beluzzo, Se
cretaria Especial de Assuntos Econômicos, is
so em dezembro, janeiro. Nessa ocasião nós 
tivemos os primeiros cantatas com ela. Ela 
era uma coordenadora-geral e veio para a 
Seap quando o Dr. José Carlos Braga veio: 
Ela se reportava mais ao Dr. José Carlos Bra~ 
ga, em decorrência, talvez, do relacionamento 
que existia 

O SR. ASSESSOR ~Mas ela in-terferia nas 
decisões sobre preço, abastecimento e impor
tação também? 

O SR. FONTELLES - A idéia, a Prop-osta
era de que ela acompanhasse todos os gru
pos, as outras comissões. 

O SR. ASSESSOR - Nisso o senhor ~a 
uma superposição com o seu papel? 

O SR FONTELLES".....:.... DentrO do processo 
hierárquico, acho até que não, porque ela 
coordenava o grupo, era mais uma interme
diação. Mas a reportagem dos assuntos, ela 
se ligava multo ao Secretário Executivo,· ao 
Secretário Especial, mas em decorrência tal
vez do bom relacionamento, deles se conhe
cerem. Parece-me que eles estudaram na 
mesma universidade. Mas, pessoalmente, eu 
me dava bem com ela. 

O SR. ASSESSOR- E o Dr. Gadelha tam
bém tinha, vamos dizer assim, poder de d.ed
são na área de importação de alimentos? 

O SR. FONTELLES - O Dr. Gadelha, co
mo substituto eventual do Secretária,_ na au
sência desse Secretário, era a pessoa. Todos 
os documentos internos da Seap,-n<':cess-a-ria
mente, passavam pelo Dr. Gadelha ou pelo 
Dr. José Carlos Braga. 

O SR. ASSESSOR - O Senhor em algum 
momento, foi chamado por ele, Dr. Gi3delha 
ou pela Dfl' Benetton para mudar ou _interferir 
em alguma decisão que vinha sendo cons
truída dentro da Seap? 

O SR FONTELLES -Não. Discutia os ·as
suntos normais, mas para mudar decisões não 
me recordo disso. 

O SR. ASSESSOR -Só mais uma questão, 
uma última sobre arroz. 

No iníciO das nossas questões, o Senhor 
esclareceu que o Dr. Horta era um elemento 
da_seap- ql.ú~ por iilguni temPo trabalhOu com 
arroz. O Senhor saberia precisar pelo menos 
até que riiê:S dO ano de 19_86 ele lidou com 
arroz? Suponho que depois foi o Dr. Ludovico. 

Ó-SR. FONTELLES - o· Dr. Horta traba
lhou com arroz até maio, junho, eu não posso 
lhe garantir exatamente. Depois, ele ficou com 
carne. Eu tinha dado uma sugestão para que 
ele ficasse com a parte de derivados de leite 
em geral, mas isso não funciOnou.-

<YSR·:·AssEssóR- Quando ele deixou 
de trabalhar especificamente com arroz, hou
ve algum período em que não havia ninguém 
trabalhando com arroz, especialmente? 

O SR. FONTELLE.S- Não, ficou um têcni-
co lá que era o Dr. Ricardo. 

O SR. ASSESSOR -Ricardo AssunÇãO? 

O SR. FONTELLES - Ricardo Assunção. 

O SR ASSESSOR - Q.uarido o Senhor 
deixou formalmente a Seap, o Dr. Assunção 
ainda lidava com arroz ou já era uma terceira 
pessoa? 

O SR. FONTELLES - NãO. Quando eu 
deixei a Seap ele ainda cuidava de arroz. infor
malmente, ele ainda estava; entrei de férias 
no final de setembro, não retomei mais. De
pois não sei, não sei quem tomou conta. Acho 
que foi o Humberto, não sei. 

O SR. ASSESSOR- Mas-lsso significa que 
até meados de setembro ainda era o Dr. As
sunção que ... 

O SR. FONTELLES - Até meados de se
tembro, eu_ acho_ que sim. 

O SR. ASSESSOR- Fica aí o espaço aber
to caso o Senhor queira complementar, retifi
car ou colaborar em alguma coisa a mais, 
além do que já lhe foi perguntado. 

O SR. FONTELLES- Eu espero qUe tenha 
realmente colaborado, colocado as questões, 
esclarecido_. Infelizmente há muito tempo que 
estou afastado, mas me ponho à disposição 
dos senhàres para esclaredmentos adicionais, 
alguma COísa-dO-POntO dE: Vista estrutural, por
que como trabalhei muito tempo nessa área, 
Ministério da Agricultura, hoje Planejamento, 
depois na Fazenda, tenho mais ou menos uma 
memória e eu me prontifico, coloco-me à dis
posição, esperando que realmente tenha acla
rado algumas dúvidas dos senhores. Trouxe 
comigo um voto - mas como é um voto, 
pelo que os senhores já falaram aí, esses votos 
já são do conhecimento dos senhores. 

O SR. ASSESSOR - Então, está bom. 
Todos agradecemos a prestação das infor

mações e~ damos por encerrado_ os trabalhos. 
Muito obrigado. 

· (Levanta-se_ a reunião às 17 hor11s e 
55 minutos.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Criada através da Resolução N? 059 de 
1987. destinada a apurar as úregularida~ 
des e seus responsáveis pelas importa· 
ç6es de alimentos por 6rgã_os governa
mentais. 

26~ ReuniãO. realizada em 
28 de junho de 1989 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 
mil novecentos e oitenta e nove, às nove horas 
e cinqüenta e quatro minutos, na Sala da Co
missão de Relações Exteriores do Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senadores Mau
ro Borges, Nelson Wedekin, Nabo r Júnior, Dir
ceu ·carneiro e Lourival Baptista reuniu-se a 
ComisSão Parlamentar de Inquérito destinada 
a apurar as Irregularidades e seus responsá
veis pela importações de alimentos por órgãos 
governamentais. 

Havendo número regimental, assume a Pre
sidência o Senhor Senador Nabor Júnior e 
ae-crara abertos os trabalhos da Comissão 
convidando os Senhores Derval Batista de Pai
va, lgnácio Mammana Neto e V'rlson de Luca 
para prestarem o juramento de praxe. 

Em seguida passa a apalavra ao Reiãtof Se
nador Mauro Borges que interpela os depoen~ 
tes. Neste instante assume a Presidência o 
Senhor Senador Dirceu Carneiro. ' 

Satisfeitas as suas indagações o Senhor Se
nador Mauro Borges pede ao Senhor Presi
dente que convoque os demais depoentes 
presentes para fazerem "o juramento. 

O Senhor Presidente convida os Senhores 
PaUlo Uma Câmara, Paulo cesar F. Moreira, 
LéJiio Martins da Costa e Odyr Figueiredo Bor
ges para prestarem o juramento. Feito o jura
mento de praxe a palavra é oferecida ao Rela-

- tor que prossegue a tomada de depoimentos. 
O Senhor Senador Mauro Borges tennina 

as suas indagações e solicita ao Senhor Presj
dente que convoque 9 último depoente dessa 
sessão para prestar o juramento. 

O Senhor Presidente convida o Senhor Mayr 
de Castro Cavalcanti para prestar o juramento 
de praxe. Em seguida passa a palavra aõ Rela
tor que solicita infoJmações ao depoente. O 
Senhor Presidente também levanta algumas 
questões que são devidamente esclarecidas 
pelos depoentes. 

O PreSidente informa que conforme estabe
lecia o Artigo 17 4, do Regimento anterior do 
Senado Federal, e como estabelece o Artigo 
149, do Regimento em vigor: "a Comissão 
deliberou e eu, como Presidente, incumbi_ o 
Senhor Senador Mauro Borges, Relator, para 
supervisionar diligências internas das quais 
participaram os funcionários: Joldes Muniz 
Ferreira, AtaideJorge de Oliveira, Walter Faria, 
Zilda Gordo e Mauro Márcio Oliveira, das quais 
resultou vasta documentação que será incor~ 
parada ao Relatório Final da Comissão. Auto
rizo, pois a publicação de toda a documen
tação referente em -anexo à ata da presente 
reunião. 
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião e, para constar eu 
Geide Maria Ferreia da Cruz- Assistente da 
Comissão_ lavrei a presente ata que, lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente e 
irá à publicação juntamente com os apanha
mentos taquígráficos. 

APANHAMENTO TAQ(JIGRÃF!CO DA 
REUNIÃO DO DIA ::!8-6-89, DA COMIS
SÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
CRIADA A 17?A l-ÉS DA RESOWÇÃO fi' 
59, DE 1987. DESTíf'lilDAAAPURARAS 
IRREGULARIDADES E SEUS RESPON
SÁfEIS PELAS !MPê!i?TAÇOES DE AU
MENTOS POR ÓRGÃOS GOVERNA
MENTAIS: . -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Es
tando presente o Sr. ReJator desta CP! e haven
do número regimental, declaro abertos os tra
balhos da presente reunião. 

Esta reunião tem por finalidade ouvir o de
poimento dos Srs. OeJVal Batista- de Paiva, Jná
do M. Neto, Vtlson de Luca, Paulo Lima Câma
re, Paulo César Moreira, Lélio Martins da Costa, 
Odyr F. Braga e Mayr de Castro Cavalcanti. 

COnvido os Srs. Derval Batista de Paiva, Iná
cio M. Neto e Vilson de Luca para prestarem 
o juramento. 

Os Srs. Derval Batista de Paiva, Inácio M. 
Neto e Vilson de Luca prestam o seguinte jura· 
mente: 

"Juro, como dever de consciência, di
zer toda a verdade, nada omitindo do que 
seja do meu conheêfinento s_obre quais
quer fatos relacionados com a investiga
ção a cargo desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a apurar as irregu
laridades dos seus responsáveis pelas im
portações de alimentos por órgãos gover
namentais." 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)-Con
cedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bor
ges, Relator desta Comissão, pa"ra formular 
os quesitos ao Sr. Vilson de Luca. 

O SR. RELATOR (Mãúrõ Borges)- -Meus 
Srs., o:s assuntos são comuns neste primeiro 
grupo de depoentes. Então, muitas perguntas 
serão repetidas a S. Sas. Sugiro a S. Sas. que 
prestem bem atenção para que se familiarizem 
com as perguntas. 

O primeiro grupo de peigunta_s ~~ reladona 
ao milho da CFP: os Srs. Vilson de Luc a, Derval 
B. de Paiva e Inácio M. Neto, os dois primeiros, 
Diretores, e o último, Presidente da CFP. 

O primeiro ponto c:fi.z respeito à assinatura 
de dois contratos com empresas privadas de 
classificação de cereais, a SGS e a Intert.ec, 
para os Editais nn 21, -30, 64 e 68, todos de 
1986. -

Antes de fazermos a péi'Qlfnta ao depoente, 
gostaríamos que o Sr. Vilson de Luca decli
nasse seu nome, nível de formação profis
sional, bem como os cargos exerc:fdos. 

OSR VILSON DE LUcA....:SoúEngenhéiró 
Agrônomo, pós~ graduado em Ec-onomia Agrí
cola. funcionário públic-o durante longo tempo 

no Estado do Rio Grande do Sul; funcionário 
da Pref~,ttura de Porto Alegre, em 1974; funcio~ 
nário do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, de 1975 a 1976; Assessor do ex-Mi
nistro da Agricultura, Alysson Paulinelli,_no pe
riodo de 1976 a-1979; Diretor da Divisão Agrí
cola da Antárctica, em São Paulo, de 1979 
a 1985; Diretor das Centrais de Abastecimen
to, da Cabal, de 1985 a maio de 1986; Diretor 
da CFP, de 12-5-86 a 12-5-âa Atualmente, 
exerÇo funções na iniciativa privada. 

O _SR RELATOR (Mauro Borges) --Como 
Diretor .da._CF'P, quais eram os aspectos mais 
releva_ntes da sua competência e responsa
bilidade do cargo? 

O SR VILSON DE LUCA- A CFP é uma 
empresa que tem a área administrativo~finan
ceira estanque. 

A área administrativo-fmanceira, na época 
em que entramos na CFP, era praticamente 
restrita às affVidades da empresa, CFP, presta
dor~ p_e serviços à política de garantia de preço 
mínimo. Evidentemente que, pelo fato de a 
CFP trabalhar com recursos do Orçamento 
Geral da União, ela teria que prestar contas 
desses recursos. Então, organizou-se, através 
da nossa gestão - especialmente com a mi
nha admissão na CFP- toda a área adminis
trativo-financeira, especialmente esta, no sen
tido de realizar balanços dos recursos aplica~ 
dos, realizar o acompanhamento da aplicação 
destes, e prestar contas ao Tesouro Nacional. 

De forma qu~ foi, em 1986, a primeira vez, 
em 45 anos da política de garantia do preço 
mínimo, que a CFP teve capacidade de fazer 
um balanç_o_ e apresentá-lo ao Governo. Em 
1987,_ ocorreu o mesmo fato. Consegujmos 
executar o balanço financeiro da PGP. -

Nesse sentido, contamos com uma estru
tura muito reduzida de funcionários, em nú
mero de 7 47, e conseguimos c-hegar a bom 
termo no que concerne à apresentação dos 
resultados. 

OSR..RELATOR-(Mãuro Borges)- EstOu 
satisfeito com a resposta. 

Então, vamos à primeira pergunta; foram 
assinados_ dois contratos com as empresas 
privadas de classificação, a SGS e ·a Intertec, 
para os quatro Editais já mencionados, n"?l 21 r 
30, 64 e 68, todos de_1986._ Por que foram 
assinados, se há diferenças graves entre os 
editals nesse aspecto? 

O SR. VILSON OE WCA- Senador Mauro 
Borges, todos os contratos, na CFP, são ins
truídos pela Coilsultoria Jurídica. 

Após a análise das áreas técnicas, perfeita~ 
mente competentes e capacitadas para o as
sunto, encaminhada à análise da Consultaria 
Jurídica, que inclusive está fora da área admi~ 
nistrativo-financeira da CFP, com os pareceres 
desta, cabe ao Diretor Administrativo-Finan
ceiro juntamente com outro Diretor, ou com 
o Pre$idente, assinar o termo contratual, devo 
ter assinado esses dois contratos e devo ter 
assmaao a maior parte dos ~ontratos que a 
CFP fez, serilpre perfeitamente instruído pelo 
parecer da Consultaria Jurídic-a que, ao que 

me_ parece, nesses casos, não me recordo, 
deve ter dado plena viabilidade à assinatura 
do Diretor. 

O SR. RELAtOR (Mauro Borges) ---Quer 
dizer que v. s~ se louvou naquilo que foi prepa~ 
rado pela Consuhoria Jurídis:a 

O SR. '{ILSON DE LUCA - A Consultaria 
Jurídica <jue também teve como plenos os 
pareceres das áreas técnicas que eventual
mente deverri 't,er opinado sobre o assunto. 
Não penso que da área administrativo~finan
ceira tenha havido maior análise do assunto. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -V.S• 
se limitava sempre a obedecer o padrão, a 
norma da Consultaria J uridica, ou poderia 
con_testar aqUJ10 que __ V. S' não achava que 
estava bem de acordo. 

O SR VILSON DE LUCA- O comum era 
obedecer o padrão e a norma da consultaria 
jurídica, inclusive essa é a rotina ainda como 
d.iretor da Cabal em outros casos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- No ca
so da Consultaria, por um lapso, ou uma falha, 
ou por intenção malévola não se conduzisse 
de acordo com os termos da lei, como seria 
o caso?-

0 SR VILSON DE LUCA - A responsa
bilidade da Consultaria Jurídica, no rr:eu en
tendimento pessoal, é muito grande, de forma 
que nunca me ocorreu esse aspecto de que 
a Consultaria Jurídica pudesse não estar pro
cedendo corretamente ou até mesmo por 
uma falha absolutamente humana. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) -ô Pró
prio nome diz que é uma consultaria. 

O SR VILSON DE LUCA - Sim subordi
nada ao Presidente, mas com a capacidade 
técnica profunda e com condições de trazer 
ao conselho diretor uma formulação bem ade~ 
quada. Esse era o nosso entendimento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O Edi
tal de 0 9 21 nao ~menciona empresa privada 
V. s~ não leu o edital, é só a Consultaria é 
que lê? - -

O SR VILSON DE LUCA - Os editais na 
empresa eram submetidos também como có
pias aos diretores. Evidentemente, corno dire
tor, devo ter lido o edital e não devo ter-me 
apercebido dessa diferença, dessa deficiência. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Edi
tal n1 30, -temos esses editaiS, V. S• também 
pode consultá-lo - menciona e diz ser de 
responsabili_dade da-CFP a execução do traba
lho, V. S• tem -algurria coisa contra isso ou 
não? 

O SR VILSON DE LUCA -Não, Acho que 
realmente a CFP é a einpresa mais capacitada 
no âmbito das empresas públicas a fonnular 
os editais e a própria importação dado o seu 
quadro técnico, dada a sua experiência de lon
go prazo. Conheço a CFP há muito tempo 
ãinda, na éPoca em QUe eu era Assessor do 
Ministro Paulinelli, e a CFP bastante capaci
tada Daí a minha conftança tantp no quadro 
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funcional, quanto nas formas que estão esta
belecidas. 

O SR. RELATOR (Mauro 'Borges)- Os edi
tais de no$ 64 e 68 mencionam e dizem ser 
da responsabilidade dos importadores. Quer 
dizer, há uma contradição com relação ao pa
pel da SGS e lntertec. Há responsabilidade, 
sobretudo, de pagamento do custo dessa fis
calização. 

O SR. VILSON DE l.UCA- Corno opinião 
sobre o assunto, acho perfeitamente válida a 
presença - assim como a auditoria externa, 
existe, no caso da CFP, e somos autorizados 
pela Seplan a contratar uma empresa externa 
de áuditoria para a checagem de todas as 
contas da empresas - de uma empresa que. 
possa dirimir qualquer dúvida em questão da 
qualidade do produto importado. Evidente
mente, que não mencionaria uma ou outra 
empresa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Mas 
cügo a responsabilidade do custo dessa opera
ção de fiscalizaçáo. O segundo ponto: a CFP 
recebeu quase 1.900 toneladas de milho da 
lnterbrás e n~o cobrou deságio pela qualidade. 
Por que o milho não sofreu deágio, éomo no 
caso dos editais? 

O SR. VILSON DE LUCA- Nobre Senador, 
em primeiro lugar, entrei na CFP em 12-5-86, 
quando essa operação já estava em curso. 
AtJ que me recordo pelo menos 1 milhão de 
toneladas devia estar em curso e praticamente 
por determinações e procedimentos anterio
res não tomei conhedmento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S•. 
ao receber material de qualidade inferior, não 
teria obrigação de tomar iniciativa âe defender 
os interesses ... 

O SR. YrLSON DE LUCA - Com relação 
à qualidade do produto, tomo conhecimento 
dessa informaçãO da qualidade agora nesse 
momento, porque até então, restrito às minhas 
funções de Diretor Administrativo-financeiro, 
não tive conhecimento dessa diferença. Nesse 
sentido, posso dizer, e evidentemente o depoi
mento dos demais colegas de Diretoria have
rão de colocar, havia na CFP um grupo de 
importação, que cuidava especifiCamente de 
técnicos que tratava em profUndidade do caso 
da importação, cabendo a Dlretoria Financeira 
apenas, digamos, em ordem jâ provida e per
feitamente qualificadas apenas a comissão da 
ordem de pagamento, quando já estava Perfei
tamente delineada, tinha passado por todas 
as áreas técnicas responsáveis e determinada 
até por uma portaria. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ares
ponsabilidade eram comum entre os direto
res, o colegiado ou cada um respondia por 
sua parte? 

O SR VlLSON DE LUCA - Eu assumo -
que a responsabilidade ... 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Ou V. 
s• assumia a responsabilidade_ das falhas das 
outras diretorias? 

O SR. VILSON DE LdCA --Em grande 
medida, a não ser nos assuntos administra
tivos que tinhamos, de condições de tratar 
com o Presidente com os demais diretores, 
o assunto da importação não era um assunto 
que passava pela Diretoria Administrativo Fi
nanceira com a responsabilidade de cuidar, 
de averiguar de acompanhar. Não cabia à mi
nha diretoria isso aí. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ...:._ V. S• 
confirma a assíilãtura dos contratos Com a 
SGS e a lntertec, ambas na qualidade de das~ 
sificadora independente para acompanhar a 
classificação do milho importac:!o _pela CFP 
de acordo com os editais 21, 30, 64, 6_8 de 
86? v. s· confirma a assinatura? 

O SR.-V!LSON DE LUCA - Confirmo, co
mo devo ter assinado 80% dos contratos na 
área admiriistrativa da CFP. Eu asSinava todos 
os_ contratos que vinham if:IStrUídoS e que ti
nham coerência. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- ieinos 
que acelerar um pouquinho devido ao atraso, 
nosso sem prejuízo da clareza das respostas 
precisas. De quem partiu a idéia_ de que deveria 
haver tais contratos? 

Dessa empresas, independente de classi-
ficação?. - -

OSR.VILSON DE LUCA- Eu desconheço. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Foi 
V. S• quem mandou efetuar os p-agamentos 
da prestação de serviços à SGS e à lntertec? 
v. s~ autorizou os pagamentos? 

O SR VILSON- DE LUCA- Não creio que 
tenha mandado fazer, mas o processo, a rotina 
de pagamentos na CFP era da seguinte forma: 
incluído pelas áreas técnicas que recebe o ser
viço prestado, encaminhava com os pareceres 
de que o serviço estava adequado, encami
nhava à área financeira para a emissão do 
pagamento. E analisado pela área financeira, 
pelos técnicos da área financeira, a área contá
bil, e tido como adequado, porque niio havia 
nada em contrário, eram levados ao Oiretor 
para assinatura do pagamento. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Com 
a sua autorização ou V. S• não autoriza o paga
mento? 

O SR VISLON DE LUCA- Não. Se o SE:rVi- . 
ço foi prestado, constatando e adequado auto
rizo o -pagaménlo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -·E os 
pagamentos aos órgãos oficiais de classifica
ção do Ministério da Agricultura também esti
veram afetos à diretoria exercida por V. S"? 
pagamento aos classificadores oficiais tam
bém passayam por v. s~? 

O SR. VILSO!'I DE LUCA - Eu já não me 
recordo, exatamente, como o serviço de clas
sificação procedia com os produtos da CFP 
Normalmente, outro diretor ... 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - _Ma·s. 
se não passasse por v. s··. quem poderia auto
rizar o pagamento? 

O SR. viLSON DE LUCA - O ServiÇo de 
classificação, Senador, quando a CFP recebe 
um produto de mercado interno, o serviço 
de classificação cobra do agricultor, ou do 
Banco do Brasil, diretamente na agência dO 
Banco do Brasil, o pagamento, cabendo à 
CFP, posteriórmenie, apenas a cOiitablli.Zação 
desses valores, que são apresentados pelas 
agências do Banco do Brasil ~ empresa. En
tão, CFP recebe ·ojnstrumento e contabiliza. 

- - ---- -

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que o acompanhamento da classificação se 
tal fusão é extralegal? Havia Q_esco_nfi~mça? Co
mo é que V. S• explica a existência· dos ói'!Jãos 
oficiais e dessas empresas independentes? V, 
s•, que trabalhou lá muitos anos, poderia ex
_pl!car por que a existência? 

O SR YrLSON DE LUCA - Para mim, do 
ponto de vista particular, e até como atenção 
à sua inquietação, tenho o ponto de vista de 
que essas empresas po·dem socorrer, e devem 
socorrer, a iniciativa privada e a pública ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
isso era usado sempre lá como norm~. Nas 
coisas mais_ importantes vinham empresas 
particulares de classificação, ou foi só essas 
vez_ que V, S•, viu? 

O SR. VILSON DE LUCA - Que eu vi, s6 
nesses cãSos do produto importado. 

O SR. RELATõff(Mauro Borges)- Então, 
podemos passar a ouvir o outro diretor da 
CFP. Pederia ao Sr. Presidéhte que me dispen
sasse do interrogatório ao Sr. Derval Batista 
de Paiva, em virtude do meu relacionamento 
e amizade com ele. 

O SR. PRESIDENTE (Dirc_eu Cameir_o) -
PassaremoS a solicitar do depoente Derval Ba
tista de Paiva as indagações iniciais. Solicita
ríamos, então, a confirmação de seu nome 
completo. 

O SR DEPOENTE- Derva!Bastista de Paiva 
. . . 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Cargo exercido naquela oportunidade que diz 
respeito à nossa indagação? 

O SR. DERVAL BATISTA DE PAIVA- Dire
tor de Op-erações da Companhia de Financia
mento da Produção. 

O SR,_ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Competência e responsabilidade do cargO; 

O SR. DERV~L BATISTA DE PAIVA -
Transporte, armazenagem, normas e comer
cialização. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro) -
Dia inicial e final em que permaneceu no car-
go. . 

QSR. DERVAL BATISTA DE PAIVA- Ofi
cialmente de 15 de maio de 1985 a 7 ou 
9 de janeiro de 1987. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
V. S· confirnia a assinatura dos cantratos-Com 
a SGS e com a lntertec, ambas na qualidade 
de classificadores independentes, para acom
panhar a classificação oficial do milho impor-
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tado pela CFP, nos Editais den"' 21, 30, 64 
e68,todoSem 1986? - - - --- -

OSR. DERVALBATISTA DE PAIVA-Con
forme porque o que ocorria - e ocorre até 
hoje na CFP - é_ __ que a empresa é quase 
que 10% presidencialista, mas as atividades 
do presente são tamanhas "extracasa" que, 
por portaria, e devidamente coberto pelo esta
tuto da própria empresa, ele pode- e delegou 
-para que diretores, na sua ausência, pudes
sem assinar contratos nunca inferior a duas 
assinaturas. Portanto, devo ter assinado, junta
mente com De Luca, esses contratos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
De quem partiu a idéia de_que deveria haver 
tais contratos? 

O SR. DERVAL BATISTA DE PAIVA- A 
idéia eu não sei de quem partiu. De verdade, 
essa operação, a CFP, até prova em contrário 
não consigo aqui fazer um esforço de racio
cínio muito grande lembrar corno foi o facien
dí dessa operação, mas ela trabalhou mais 
acessoriamente à Seap e Cinab da época. t. 
que faziam urna permanente tro_ca de docu
mentos, precisamente via telex, e depois devi
damente fundamentado o processo, exauridas 
todas as cautelas, a CFP-Coritiat6u afinaL 

Mas, lembro-me que o argumento de que 
predsaríamos, a CFP,já que ela receberia esse 
produto intemalizado, ou seja, guardado den
tro de s_eus armazéns, já no Brasil, aquele espa
ço do navio, da recepção até a armazenagem 
final precisaria ser acomparihado por um es
pécie de ftSca1, por um gerenciamento e que 
ela não estava resguardada nesse período. 

Então, parece-me que é mais uma super
visão do que propriamente urna classificação, 
Parece-me - não tenho certeza - processo 
que poderia nos aclarar nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Carneiro) -
Foi V. Sr que mandou passar o telex CFP/ 
DIOPISUMOV N" 16.446, de 29,10-86, solici
tando ao Sr. Carlos MoraeS da Seap a indica
ção da SGS ou outra em-presa- para ·a tarefa
de classificação do milho? 

OSR. DERVAL BATIStA DE PAIVA-Não 
lembro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cárneiro) -
Podíamos dispor do documento e passar a 
V.S• 
(Pausa.) 

O SR. DERVAL BATISTA DE PAIVA- Não. 
Na verdade, não é da minha lavra o telex. t': 
do Dr. Lúpio Uma, mas, não sendo de minha 
autoria, ainda, assim, parece-me cautelosa e 
bem oportuna essa preocupação dele, porque, 
pelo que se vê aqui, para novas recepções, 
para novos contratos de importações, ele esta
va perguntando à Seap se ela permaneceria 
ou se haveria uma nova indicação. Não é da 
minha competência, não é da minha lavra, 
mas ainda assim acho que a providência foi 
cautelar. 

o-SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A pessoa referida neste telex é da sua área 

administrativa, é seu subordinado? Qual é o 
relacionamento qi.Je-lem ele cOm V. S'? 

O SR DERVAL BA TIS[ A DE PAIVA _.:Não 
era meu subordina,...-:>, não estava vinculado 
ao Setor de Operaç -~ da casa, mas ele fazia 
parte do grupo de importação, do grupo de 
traba1ho devidamente constituído para esse 
fim. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O assunto que trata o referido telex seria da 
esfera da sua competência, dado _o _conteúdo 
do assunto em referênciã? 

O SR. DERVAL BATISTA DE PAIVA- O 
que diz o telex aqui não era da minha área 
de competência, embora eu entenda que a 
cautela tenha sido válida e, possivelmente, de
ve ter respostas do Cinab ou da Seap com 
relação a esse questionamento. No bojo do 
procesSo, deve _ter, porque aqui ele faz um 
questionamento, ele pergunta. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro)--
Gostéiria de_ouvir a assessoria sobre ... 

o- SR. ASSESSOR - A raZão dessa per
gunta específica é que encabeça o telex a sigla 
da diretoria Díop e com uma área de trabalho, 
que é a Sumov. Então, a pergunta teria sentido 
para saber se a Sumov, naquela ocasião, per
tencia à Diop e se o depoente era o diretor 
dessa Diop. Quer dizer, nesse sentido o telex 
foi passado como tendo provido da Diop. En
tão, a pergunta é para saber se a Sumov, na
quela ocasião, pertencia à área da Diop ou 
não. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cairieiro) :... 
Então faço a indagação do ilustre depoente, 
já que na sua-respOSta anterior dissequei n-ão 
tinha nada a ver com a sua diretoria. Então, 
vamos esclarecer essa questão. 

O SR. DERVAL BATISTA DE PAIVA -A 
Sumóv (Superintendência de Movimentação) 
pertence, até hoje à Diop e, se não me engano, 
não é possível ficar com números na cabeça, 
a esta época não tinha, O que tem hoje a Suces 
(SuPerintendência de Controle de Estoque). 
Urna divisão da Surnov· cuidava da armaze
nagem, inas veja bem, à época, aproxima
damente sete mil armazéns e apenas uma divi
são cuidava do setor de armazenagem. E co
mo se trata se internalização de produto, é 
çoe_.rent.~ que a Sumov estivesse fazendo parte, 
quem sabe através de um· de seus técnicos, 
no grupo de trabalho constituído pela Presi
dência para operar esse milho _if!lportado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Então, tinha a ver com a sua diretoría? 

O SR. DERVALBATISTADE PAIVA-Mas 
não é da minha competência, nem da minha 
lavra o telex. 

O Sr. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -
Feito à revelia da diretoria? 

O SR. DERVAL BATISTA DE PAIVA- À 
revelia, mas que não vejo aqui nenhum incon
veniente. Acho, até providenciãi que se tenha 
perguntado para se acutelar. O que o telex 

pede é a infOrmação, se ela permanec_e -
se não li mal? Indicar enipresa que efetuãra 
serviços de acompanhamento de qua1idade 
para esta nova importação, ou se a SGS, já 
contratada através da CFP deverá ser mantida 
como supervisora. 

O SR. _PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Por que aceitar uma empresa privada para 
acompanhar a clasSificação ·oficial? Havia des
cOnfiança de alguma das parteS? 

O SR. DERVAL BATISTA DE PAIVA- De 
verdade, não sei bem o porquê dessa empresa 
particular. Não me lembro, só se desse uma 
oJhada no processo. Porque, de verdade, as 
díretorias da_CFP trabalham muito na homolo
gação final. O processo é todo montado de 
baixo para dma; apenas a parte homologa
tória é que fica a cargo ora da Presidência, 
ora do diretor, e aqueles casos considerados 
mais delicados ficam a cargo do Conselho, 
que é a reunião dos diretores sob a presidência 
do Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em todo o milho adquirido, via leilões, a CFP 
praticou o deságio de qualidade com a conse
qüente redução no preço a pagar ao impor
tador. Por que a CFP" não aplicou o deságio 
ao milho recebido da lnterbrás? 

OSR.DERVALBATISTADEPAIVA-Tam· 
bérn não me lembro, para dar uma resposta 
coerente. Agora, a constatação final de que 
este milho estaria abaixo padrão, seria isso? 
Ele estaria, ilo lç>~o. abaixo do padrão? Para 
facTiitar: porque se ele- estava abaixo padrão, 
no seu todo, porque às vezes orna parte do 
produto pode não estar dentro daqueles índi
c~s, mas o seu todo diria que deste copo tem 
parte que está abaixo, o outro está acima. Os 
dois juntos, o conteúdo deles formam um 
abaixo padrão? E ainda uma segunda pergun
ta; porque se estava abaixo padrão não foi 
posteriormente comercializado pela CfP com 
esse titulo, foi comercializado nonnalmente. 
Quer dizer, estou só com essa preocupação 
de saber? 

O SR. -Sr_ Presidente, um escla-
recimento à Mesa para facilitar a pergunta 
do_depoente, é o seguinte: não é preciso entrar 
no' mêrilo da tipificaÇ-ão -do produto, se ele 
está abaixo do padrão ou não, porque aí vai 
entrar numa discussão praticamente intermi
nável entre o padrão americano e o brasileiro. 
Não ê essa a pergunta. A pergunta que se 
faz é a seguinte: a CFP adquiriu, através de 
quatro licitações, 970 mil toneladas de milho. 
No conjunto final, o relatório final da CFP a 
respeito das 970 mil toneladas adquiridas; ela 
aplicou um deságio médio da ordem de 2,5% 
sobre qualidade, por vários motivos: impureZa, 
umidade, grão quebrado, grão ardido etc.Jsso 
sem entrar em tipo, porque o edital não fala 
em tipo, o editaJ dá as características mínimas 
exigidas para a qua1idade do milho, sem se 
falar se é o tipo 1, 2, 3. Porque a tipificação 
entre países não tem consistência,_ não tem 
compàtibilidade uma com a outra. Então, não 
se está perguntando sobre tipificação, nem 
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enquadramento em tipo. Está-se argumentan
do que a CFP comprou 970 mil toneladas 
e, ao fim do processo, aplicou deságio, se 
não me engano, 22 ou 23 motivos diferentes, 
os quais representam, em médio, 2,5% do 
valor do produto adquirido. Em contrapartida, 
a CFP recebeu da lnterbrás, da ordem de 2 
milhões de toneladas, 1 milhão 900- e pouco, 
quase 2 milhões, ao qúal não foi aplicado se
quer 1%, 0,5%, ou zero poirto, nada de desá
gio. Quer dizer, a pergunta que temos feito 
e a busca que a CPI tem feito à CFP, em 
diligência, é: por que houve- um tratame-nto 
diferenciado? Se quando o importador é priva
do a CFP cobre o deságio, e quando o impor
tador é uma empresa paraestatal não se cobre 
o deságio, e o milho é exatamente o mesmo, 
é milho americano transportado nas mesmas 
condições, para a mesma finaJidade, para o 
mesmo uso, e os tratamentos são diferencia
dos, porque não foi cobrado o desá.9io do 
milho que a CFP recebeu no armazém com 
problemas? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarnE:iro) -
Refaço a indagação ao ilustre depoente. 

O SR. DERVAL BATISTA DE PANA-Res
pondo que não sei responder essa questão. 
Não sei responder. A SEAP é que talvez tenha 
explicações para essa questão. Em verdade, 
não sei. 

O SR:-PRESJDENTE (Dirceu Came1f-o)........:: 
Isso não estaria dentro do âmbito da responsa
bilidade dessa direção de sua empresa? 

O SR. DERVAL B. DE PANA - Mais em 
função do grupo de trabalho. Da empresa po
d:, sim. Não s_ei! Eln -verdade não sei as razões, 
nao conheço o teor do processo como um 
todo. 

O SR. ASSESSOR - Gostaria de dar mais 
uma informação à Mesa: é_ que entre as opera
ções iniciadas pela lnterbrás e o produto rece
bido pela CFP, havia cóntrato_s entre as p<~rtes 
e, no contrato que conseguimos receber, um 
das poucos assinados, consta, num item, uma 
cláusula que dizia o seguinte: "Fica certo que 
a lnterbrâs repassará à conta eventuais des
contos negociados em conjunto com a CFP, 
junto aos fornecedores,_ por deficiénda de 
qualidade". Leio este item da cláusula contra
tual, do contrato n' 1 05, está meio ilegível, 
de_ 1986, assinado inclusive pelo Sr. Derval, 
em nome da CFP com a lnterbrás, em que 
estava expressa essa cláusula que possíveis 
descontos, de qualidade, seriam repassados 
à conta do T escuro Nacional, no caso aqui 
mencionado vagamente como Conta, mas ê 
a Conta "Estoques Reguladores" do Tesouro 
Nacional. Então a CFP se comprometeu con
tratualmente com a lnterbrás a atuar, em no
me do T escuro, e estamos vendo agora que 
isso não foi feito, daí a razão da pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
De modo que daí a suposição qoe isso tenha 
causado prejuízo ao Tesouro. Não é? 

v. s~ teria alWJma outra coiSa a declarar 
sobre as questoes levantadas ou que possa 

esclarecer alguma -coisa que foi persuntado 
e que ainda não foi respondido por V. S"? -

O SR. DERVAL B. DE PANA -A consta
tação- final desse deságio, ou a necessidade 
desse deságio, se daria depois de todo produto 
intemalizado, porque a CFP recebe o produto 
devidamente internalizado; depois de posto no 
armazém é que ela vai recebê-lo na final. Até 
então todo esse procedimento é da impor
tadora. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Creio que essas disposições também estão 
no contrato. V. Sf gostaria de examinar o con
trato? (Pausa.) 

·o_SR._ DERVAL B. DE PAIVA- Aqui paira 
uma dúvida, não sei se por omissão, porque 
a CFP só passou a ser senhora, dona desse 
produto depois que o mesmo estava devida
mente internalizado. Não me parece possível 
que ela pudesse interferir a priori, e depois 
de intemalizado eu não tenho nenhuma infor
_maçã_o,_e__mesmo posterior, sobretudo quanto_ 
à venda. Ela não vendeu esse produto com 
deficiência de padrão, ela vendeu em igual
dade de condições com o milho nacional. Aqui 
fica uma dúvida que não tenho condições de 
responder. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Bem,·esta era a última indagação a ser feita 
ao Sr. Derval. 

Passamos a convocar, para pres~r esclare
dmentos, o Dr.lnácio Mamana Neto..A palavra 
ficará com o Relator para que posSamos pros
seguir os trabalhos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Dr. Iná
cio Mamana, por favor, responda sucintamen
te as perguntas que farei. 

Qual o seu. nome completo? 

O SR. INAOO MAMANA NETO - Inácio 
Mamana Neto. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Qual 
o cargo exercido? 

O SR INÁCIO MAMANA NETO - Presi
dente da Companhia de- Financiamento da 
Produção, de 14 de maio de 1985 a 22 d.e 
dezembro de 1987. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual 
foi a data final? 

O SR. INÁCIO MAMA NA NETO-'- Vinte um 
vinte e dois de dezembro de 1987. 

O SRc RELATOR (Mauro Borges)- V. S• 
poderia resumir sucintamente a responsabi
lidade de seu cargo, o que podia fazer e os 
limites da sua açào? 

O SR INÁCIO MAMANA NETO - Como 
o depoente Vilson de Luca mencionou ante
riormente, eu era o responsável pela condução 
administrativa da empresa, tarefa essa que 
sempre procurei exercer democraticamente, 
em virtude da confiança que me mereciam 
todos os outros diretores. Além das tarefas 
de ordem administrativa, como Presidente da 
empresa, temos imensOs compron1issos fora 
da empresa. Daí a razão de eu ter procurado, 

em virtude da confiança que me mereciam, 
delegar poderes também aos meus diretores. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-.- Vamos, 
então, a uma pergunta.mais específica_. _ 

Pelos estatutos da CFP, art. 19, inciso XIX. 
é atribuição do Presidente da empresa firmar 
contratos. Por que o Senhor não assinou os 
contratos entre a CFP e as empresas lnterte<: 
e SGS, delegando resporisabitidade aos seus 
diretores? 

O SR. INÁOO MAMANA NE'Id - Porque 
o estatuto me atribuía pOderes para delegar 
competéilcia aoS diretores para procederam 
à assinatura de contratos. Como eu era o dire· 
tor que mais viajava dentro da empresa, em 
função de convites para palestras ou para re
solver proble_fl}as na área da agricultura a nivel 
nacional, usei dessa competência e, através 
de uma portaria, deleguei poderes aos direto· 
res, não separadamente, mas que sempre dois 
diretores, em conjunto, pudessem assinar. 

OSR RELATOR (Mauro Borges)- Delega
ção permanente, para todos os çasos, ou es· 
pecificamente? - -

O_ SR. INÁCIO MAMANA NETO- Não, eu 
fiz uma delegação em caráter geraL 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Essa 
portaria durou até o fun da sua gestão? 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO- Enquan
to eu fui Presidente da empresa. Às vezes ocorM 
ria, quando eu estava viajando, de algum as-
sunto precisar ser discutido e assinado urgen· 
temente, e como toda a assinatura é feita e 
embasada em parecer da área técnica e jurídi
ca, não havia razão de atrasar o bom anda
mento administrativo da empresa, aguardan
do a presença do Presidente. 

O SR. RElATOR MAURO BORGES_:_ Por 
que v. s• pediU aõCnâb, "ao cOnSelho Tntermi~ 
nisf.erial de Abastecimento, e a SEAP, Secre: 
taria Especial de Abastecimento e Preços, ór
gão esse ligado ao Ministério da Fa?enda -
esses -dois órgãos, Cinab e Seap conduziain 
t6da -a-política de abastecimento, através do 
Conselho-.a indicaçáo de firmas para o servi
ço independente de classificação? Por que V. 
s~ pediu a indicação de firma? 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO -' Não te:· 
nho presente na memória todo esse meca
nismo. Creio que deva ter havido uma solicita
ção do Cinab para que se contratasse aquelas 
empresas, ou Cin.:ib, Seap, ou qualquer coisa·. 
Sr. Relator, tenho a impressão de que esse 
assunto deva constar de processos internos 
dentro da empresa. Não tenho presente na 
memóriaL dado o volume da função admi
nistrativa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Como· 
V. S• explica a posiç~o de submissão do Presi
dente da CFP. nomeado pelo Presidente da 
República, à Secretaria Executiva c!o Cinab e 
do Seap? v. s~ -considerava realmente dentrO 
da sua linha de obediência hierárquica em 
que eles eram qualificados para dar ordens 
a V. S•? 
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O SR.lNÁCIO MAMANA NETO- Diria-o 
seguinte, e o Senhor há de se recordar bem, 
vivíamos exatamente nesse período todo 
aquele clima do Plano Cruzado. Sempre en
tendi, e no meu depoimento anterior reafirmei, 
que a política de produção e abastecimento 
devesse ser centrada em um organismo so
mente, o Ministério da Agricultura. 

Não se entende que o Ministério da Fazenda 
tenha uma atribuição e que o Ministério da 
Agricultura tenha outra, e que exatamente 
duas atribuições que devem ser absolutamen
te conciliadas. Percebemos que o enfoque do 
Ministério da Fazenda é o de combater a infla
ção, vender alimento barato,. _não se preocu
pando com a produção. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não 
é bem isso--que eu gostaria de saber. Era, 
exatamente, se V. s• considerava urna Instru
ção do Seap/CinàD-Com uma·ordem executiva 
para o Senhor? - ----

0 SR. INÁCIO~ MAMANA NETO - Tenho 
a impressão de que o decreto que criou o 
Cinab, assinado pelo Presidente da República, 
dava toda essa competência ao Cínab. -- ·· 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Real
mente, o Cinab não era Ministêrio da Agri
cultura nem Ministério da Fazenda, era um 
órgão que criado por urna composição do 
Ministro da Fazenda, era um órgão designado 
para dirigir a política de abastecimento. 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO- Funcio
nava no Ministéffo da Faienda, -e- o Presidente 
do ONAB era um Ministro, o Ministro da fa
zenda da ocasião, o Dr. Dilson Funaro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)'"~ Essa 
questão de local, não tem importãncia. O fato 
é que o Presidente do Conselho era o Miilistro 
da Fazenda. Mas era o Conselho;_ S. Ex.• não 
agia em nome do Ministério da Faz_enda, agia 
em nome do Cinab, que é um órgão autóno
mo, criado exatamente para poder tentar cen
tralizar. 

V. s~ orientou a assessoria da Presidência 
da CFP a _expedir o telex Diop Sumov n~ 
16.446, de 29.1 0.86, endereçado ao Sr. Carlos 
de Morais, que era da Seap, no qual se _solicita 
a indicação da sas; ou de outra empresa, 
para a tarefa de acompanhar a classificação 
do milho, quer dizer, perguntamos à v. s~ se 
fez esse telex. 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO - Não, o 
próprio telex diz que é Diop/Sumov, sendo 
assim urna área estranha à Presidência. 

O SR. RELATOR (Mauio Borges) - Foi 
feito com o seu consentimento? 

O SR. INÁQO MAMANA NETO :::._ Eu não 
redigi o telex. e sim deleguei poderes para 
o acompanhamento desse problema todo que 
era presidido pelo Lúpio Uma ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S' _ 
não o instruiu? 

OSR.INÁCIOMAMANANETO-Nào,mas 
se ele passou, eu confiava, corno confio plena-

mente no Lúpio Lima, e acho que ele deve 
ter escolhido o melhor -caminho.: 

O .SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. 5' 
não estava em desacordo com isso? 

O SR. INÁCIO MN'IANA NETO- Não! 

_ O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que acompanhar a classificação do milho? Es
sa tarda não e:ncontra nenhum respaldo legal. 
Havia desconfiança da CFP nos importadores? 
Havia um motivo para além da classificação 
oficial ter uma firma de acompanhamento, 
uma firma privada. 

Então, como é que v. s~ explica isso? 

O SR. INÁQO MAMANÁ NETO- O Meca
nismo exato, Senador, eu não saberia inClUsive 
reproduzíf para V. Ex·. Mas tenho a impressão 
de que a regra foi dada por um voto do Cinab 
que a responsabilidade pela importação do 
produto, até um determinado instante, era da 
lnterbrás. A partir de um determinado instante 
essa responsabilidade passava a ser da CFP. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges_) - Seria 
por voto, isso? Parece que, segundo informa
ção- i:la assessoria, o voto n~o aconselhava 
a medida - não determina. 

o SR INACKfMAMANA NETO - Se não 
me falha a memória, o voto diria que o impor
tador era responsável pela mercadoria - era 
o executor externo -até a colocação no ar
mazém, à disposição do executor interno, que 
era a CFP. 

O SR. RE.l.ATOR (Mauro Borges) - E aí 
é que es_sas empresas privadas exerciam sua 
tarefa nesse momento? -- -

O SR. INÁCIO MAMANA NETO :.__ Eu não 
sei em que instante, a partir de- quando ele 
estava entrando no armazém. 

- ----

O SR.-RELATO"R(Mauro Borges) -_Pois 
é. Porque só entregavam aos Srs., Só_ passava 
a ser a responsabilidade da CFP nesse mo
mento, não é? 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO - Nesse 
momento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A im
portação não foi feita pela CFP? 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO - Nõo foi 
feita pela CFP. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O 
transpOrte marítimo não foi sob a: orientação 
daquele órgãO? 

O SR: INÁCIO MAMANA NETO- Sob a 
respo_ns~b_ilidade da CFP. 

O SR. RE_LATOR (Mauro Borges)- Então, 
no momento em que ela passa a ser dona 
do negócio, a encarregada, é a partir desse 
recebimento. Aí. naturalmente, que deveria ser 
feita _a nova oficialização. 

Passo a palavra à assessoria, para pedir um 
esclarecimento a V. S'. 

O SR. ASSESSOR ~ Um esclarecimento 
à Mesa. A assessoria entende que as respostas 

não têm, vamos dizer, tentado esclarecer a 
dúvida que a pergunta traz a público. 

A questão não é entrar no mérito do classifi
cador independente. Na medida em que não 
é um seiViço legalmente reconhecido pelo Mi
nistério da Cultura, depende de entendimento 
das Partes. -

Contrata quem quiser, não é essa a questão 
de contratar ou não contratar. A questão que 
está colocada é o conflito que existe entre 
o que diz o edital e o que diz o contrato. O 
edital, explicitamente, diz que quem se respon
~biliza pelo ônus do classificador indepen
dente é o importador, e o contrato que a CFP 
assina diz que ela vai pagar o serviço. 

Então, o edital diz uma coiSa e urna peça 
desse edital, que é o contrato, diz outra dife
rente. Então, que a CFP ou o importador, se
gundo lnterbrás ou entidade privada, que con
trate o sel"'.1ço independente, não tem nenhum 
problema em contratar porque de~ende de 
entendimento entre as partes. 

Agora, o problema que é suscitado neste 
momento é exatamente o esclarecimento do 
conflito. O edital diz que a responsabilidade 
é de uma das partes e o contrato diz que 
é de outra das partes. Esse é o problema. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Cêrto. 
Mas além disso, é dare que essa empresa, 
independe de classificação, detectasse merca
doria podre ou alguma coisa assim. Era uma 
informação. Eu pergunto ao Dr. Mamana se 
houve discordância entre as clas~ificaçôes fei
tas por es-sas firmas privadas e os setores ofi
ciais? Houve alguma divergência na docu
mentação, ou sempre um repetiu o que o ou-
tro falou? -

O SR. INÁCIO MAMANA NETO - Eu não 
saberia, Senador, _lhe responder. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Isso 
é urna coisa da maior importância: uma im
portação de quase dois milhões de toneladas. 
Alguém tem que ser responsáveL 

O SR. INÁQO MAMANA NETO- E. Deve ~ 
estar exaustivamente explicado talvez nos pro
cessos internos de ambas as empresas. 

O SR. RELATOR (Maurci Borges) - V. 8' 
é o chefe, é o presidente, quem ficaria com 
essa responsabilidade? - -

O SR. INÁOO MAMANA NETO - É. Eu 
seí que não houve problema nenhum por par
te da CFP-depor:s ri~ comercializàção desses 
piUê:futos: ·· · - · -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Eu digo 
no fato dessa comercialização, na qualidade. 
Nós podemos ter_ comercializado de qualquer 
jeito: havia falta de milho, o sujeito comprova. 
Mas, eu quero saber realmente se houve uma 
disparidade entre a análise do exame feito pelo 
órgão oficial do Ministério da Agricultura e se 
essas empresas foram contratadas? 

A questão do pagamento é outra coisa Nós 
sabemos que foi des~utorizado o_ pag_amento 
pela CFP, teria que ser feito pelos importa
dores. Mas a mim me interessa mUito saber 
também se_houve uma concordância perma-
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nente e absoluta entre as análises feitas por 
essas firmas independentes e o órgão oficial? 
V. S• não lembra? 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO- Eu não 
me lembro. Quero crer que não deva ter sido 
assim nada de relevante, porque gente que 
tem vivência de agricultor ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
v. s~ sabe que o milho era de péssima quali
dade, não sabe? 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO-O proble
ma nã-o é milho de péssima qualidade. O pro
blema é que_ a qualidade do milho brasileiro 
é sempre muito superior ao milho importado. 
Especialmente ao milho americano. Porque 
o milho brasileiro é milho duro, é um milho 
que não estraga; o milho americano é um 
milho mole. 

Então, o rnilfio ame-riCanO-vem COm muito 
pó, e quebra muito quando você manuseia 
o milho. Para carregar um navio, por exemplo, 
quando se carrega o milho do silo para o navio, 
o milho americano quebra muito. Tanto é que 
os padrões de classificação são diferentes 
num país e noutro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Devo 
esclarecer a v. s· que houve um laudo do 
Ministério da Agricultura, de um órgão oficial 
de análise, dizendo que aquele milho não se 
prestava para o consumo: humano. Não é exa
to? E eu queria saber, sendo uma cOiSa assim 
tão grave. 

O SR. INÁOO MAMANA NETO- Não sei 
lhe dizer também, se esse milho foi importado 
especificamente para o consumo humano. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)__:_ Deve 
ter sido polivalente. 

O SR. INÁCIOMAMANA NETO ....c Eu acho 
que foi milho para garantir o suprimento inter
no - talvez consumo humano e, principal
mente, para o consumo animal: para a avicul
tura, sr~~·. tocultura, para atender especialmente 
ec;..:;e segmento. 

O SR. RELATOR (MaUro Borges):.._ Eu não 
sou perito nessa matéria, mas o milho é impor
tado e as condições devem ser Jjoas, tanto 
pa:a o homem quanto para o -~mlrri~d. 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO--Depen
dendo das características do milho americano 
ele não se presta - ele é milho - para faze; 
o fubá, por exemplo, que a gente faz com 
o nosso milho. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- BOm. 
Mas o que eu quero é -que V. s~ nos eSclareça 
se um assunto dessa gravidade, com laudo 
oficial de que o milho não se presta para o 
consumo humano, mas uma razão para o de
ságio. E eu queria saber se essa firma que 
v. s• solicitou para trabalhar, para fazer a inspe
ção independente, mendonou alguma cois_a, 
ou se eles fizeram algum laudo dizendo que 
o milho estava bom, contraditando o Minis
tério da Agricultura. ou. ao contrário se ficou 
de acordo que deveria ter ação. Por que ela 

foi lá, porque- finnas independentes? Onde é 
que estão os relatórios dél.ã? Tem algum que 
ela diz que o milho não presta ou que todo 
o milho é bom? Isso que queriamos saber. 

O SR.INÁOO MAMANA NETO- Eu acho 
que como ela deve ter feito a fiSCalização quan
do o milho foi importado, ela deve ser respon
sável pelo laudo que fez. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S• 
ent~o não está a par? 

OSR!NÁC!O MAMANA NETO -Eu não 
estou com detalhe, Semidôr, confesSo que 
não esto·u. Mas acho que todos os técnicOs 
da CFP que estiveram ~rivolvidos nesse pro
cesso estão inteiramente-capacitados a presta
rem todos os esclarecimentos. 

__ _Q sg~_~l_OR, (Mauro BôrQe's) - V~j2!, 
se o assunto desse tamanho,_ dessa impor~ 
tâi1ciã, não está identificado: se o BÍ'asil rece
~eu sem deságio uma quantia de quase dOis 
milhões de toneladas, então para que a CFP? 
Para que o sjstema de controle? 

OSR. INÁCIO MAMANA NETO -O con
trole da CFP sempre foi feito com muito rigor, 
não só nos processos de importação, como 
da internação, e cofio dentro do mercado 
interno e- não tenho conhecimento presente 
para poder responder a V. Ex• Mas .posso lhe 
sugerir, posSo lhe dizer que o grupo de traba
lho que acompanhou todo esse processo está 
perfeitamente capacitado, melhor do que eu, 
a_ dar todos os esclarecimentos a Comissão, 
POrque eJes participaram do processo por in-
teiro. - - - -

O SR RELATOR (Méi:uro Borges)- Quem 
era o chefe desse grupo de trabalho? . 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO -0 Coor
denador-do grupo era _o Lúpio Lima. 

O SR. RELATOR (M~~ro Bo~ges) -Querh? 

O SR. INÁOO MAMANA NETO- OLúpio 
Uma. ' 

O SR. RELATOR.(Mauro Borges) -Muito 
bem! 

Para finalizar, isto está mais ou menos res
- pendido, mas vou repetir a pergunta porque 
-é da maior importaricia para caracterizar a res-
ponsabilidade da Direção da CFP. Em todo 
o milho adquirido, via leilões, pela CFP, foi 
aplicado deságio de qualidade, descontado do 
preço dos importadores. Por que a CFP tam
bém não aplicou deságio no milho recebido 
da lnterbrás? 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO - Reitero 
a minha resposta no _sentido de que no ·mo
mento não saberia como lhe responder. Aqui
lo que coube à responsabilidade da empr'esa 
por inteiro, oü ·seja, ela importou, ela licitÕu, 
ela tomou todas as cautelas. Acredito que, se 
houve alguma diferença ou _irregularidade, 
atribuiria essas divisões de responsabilidades 

-sobre o mesm_o assunto como se fazem na 
área governamental. · 

O SR. -RELAToR (MaUrO Borges) - Mas 
essa é específica da CFP. É específica: Acon-

selharia a V. S' porque o assunto é nosso, 
estamos fazendo uma pesquisa para apurar 
irregularidades na importação de aUmentos. 
Temos o interesse em-esclarecer isso. 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO- Compro
meto-me a ir a CFP, junto com e.sse·grupo
de importação, levantar, em funÇão da per
gunta que me foi dirigida, toda a documen
tação que a CFP tem e encaminhá-la à Co
missão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ..:_ 1st~ 
.seria ihuito interessante, inclusive ~<:otd. aeferi
der; extamente, a- sua administração. Esse é 
um caso muito grave, são quase dois milhões 
de toneladas. e passar sem ninguém dar notí
cia, está tudo bem, manda para frente,.,isso 
compromete-a administração de v. s~. . 

Ficariamos muito gratos com as proVidên
cias toniadas por V. s~ nesse sentido. 

O SR.INÁQO MAMANA NETO-'- Compro: . 
riteto-me, ainda hoje vou a CFP, ffias acredito, 
sinceramente, na total idoneidade _daqueles 
funcionáMos que_ lidaram com esse procesSo 
de imPortação- de alimentos no período ein 
que fui Presidente. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)..,... É pre
ciso esclarecer, quem sabe eles receberam 
alguma ordem reservada para que não fizes
sem nãda e deixassem passar? 

O SR. INÁOO MAMANA NETO -Acredito 
que as pessoas que compuseram o gruPo de 

-importação não atenderiam a uma ordem re
servada nem ao Presidente. -

O SR. RElATOR (Mauro Borges} .,..,....- Pois 
então, mais uma razão para que isso fique 
apurado. Esta Comissão não pode se silenciar 
diante de um fato dessa gravidade e dessa 
extensão: cerca, de dois milhões de toneladas 
de m.ilho •. importad<;~s, pagas com o suor do 
povo brasileiro c nin'guém é responsável por 
não ter cobrado o desâglo, por ter recebido 
o _Milho que não presta, não podemos nos 
conformar com isso. 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO-Senador, 
tenho que fazer uma ressalva. Não é milho 
que não presta. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
presta em tennos. 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO - Não 
é milho que não presta, porque este milho 
foi colocado no mercado, não causou mal 
a ninguém que o consumiu. A diferença que 
acho é no enfo-que na interpretação dos pa
drões de qualificação. Quer dizer, um milho 
a baixo padrão não quer dizer que é ·um milho 
que não presta. Precisa ficar bem dar_o_, não 
quer dizer que seja um milho que não presta. 

O SR. RELATOR (MaürO-Borges)- Mas 
foi declarado que era impróprio para o consu
mo humano. Isso é uma restrição imensa. Ser 
impróprio pãra o consumo humano, afinal de 
contas não são só os animais irracionais-que 
comem milho nesse País. a população tam· 
bêm consome bastante. 
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O SR. INÁCIO MAMANA NETO - Pois ê, 
as características de todo o milho que s_e im~ 
porta dos Estados Unidos _são essas. E um 
milho que o brasileiro, realmente, não quer 
usar para o consumo humano porque ele está 
acostumado, seus padrões de consumo são 
os do milho nacional. 

O SR. RElATOR (Mauro B_orges) -Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Senador Mauro Borges, gostaria de solici!ar 
que V. &ajustaSse ó prazo da entrega dos 
documentos com o Sr. Ma_tniU1ª- porque esta· 
mos nos momentos finais dessa Comissão 
e, portanto, precisamos dessa documentação 
com uma certa urgénda. 

O SR. INÁCIO MAMANA NETO-Se possí
vel ainda hoje, Senador Dirceu Carneiro quero 
ver se, tendo acesso à documentação da CPF, 
se me possibilitarem o acesso a essa docu
mentação, trazê-la. 

O -SR. PRESIDENTE {Dirceu Cameiro) -
A intervenção pode ser aceita desde que gra
vada, portantO, gostaríamos de s_olicitá-lo para 
fazê-lo no microfone. Sr. Duval, gostaria de 
trazer alguma colaboração? 

O SR. DUVAL B. DE PANA- Uma colabo
ração para o melhor resultado desse trabalho 
que a CPI faz sobre a importação de produtos, 
notadamente o milho. O grupo de trabalho 
da CFP constituído para este fun é que traba
lhou paralelamente com o grupo da SEAP 
e da CJNAB. que eles realmente pudessem 
estar presentes. Porque é impossível_lembrar 
todas as operações e responder umas pergun
tas soltas, assim, não há cérebro capaz de 
registrar com detalhes. Mas todos os proces
sos estão devidamente _fundamentados. É 
bom que vejam causas e conseqUências. Por 
exemplo, desse telex assinado pelo Lúplo per
guntando ao ONAB, há a resposta do __ CINAB 
a esse telex. Fico com uma preocupação 
quando o CINAB, do Ministério da Agricultura, 
diz que "o milho é de baixo padrão e impróprio 
para o consumo humano", verificar também 
a data deste laudo ou deste certificado, para 
ver se está mais ou menos compatibilizado. 
Isso é uma busca da verdade, se está mais 
ou menos compatibilizada. 

Porque, na verdade, quando esses produtos 
chegaram aqui estávamos e ainda estamos, 
até hoje, com uma deficiência terrível de arma
zenagem na área mais litorânea. E._stqu dizen
do mais litorânea porque nem sempre há o 
armazém no litoral, à beira-mar, no cais. Ele 
é removido, ele é intemalizado e interiorizado, 
no interior do Estado intemalizado no arma
zém. As condições precárias de armazenagem 
com que nós trabalhamos às vezes, realmente, 
danifica o milho, e esse milho quando vem 
sofre muitos choques térmicos, ele é muito 
pó, ele fica meio gelatinoso, e rnuttas vezes 
o Ministério da Agricultura questionou, até o 
milho nacional, estocado há mais tempo, 
quant_, à qualidade, e nós nos recorremos a 
órgãos competentes para ver o teor de aflato
xina, porque, isso aí s_im, é que daria à CFP 

a passivei irresponsabilidade de comercializar 
para o consumo humano produtos inadequa
dos. 

Gostaria que esse grupo, ele é fundamental, 
atuou especificamente sobre esta questão, en
quanto a CFP trabalhou com todas as suas 
problemáticas e num ano terrível que foi esse 
do período do Plano Cruzado. _ 

E importante, ele vai elucidar bastante, in
clusive as causas e conseqüên.cias. 

O $R. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Obrigado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vamos 
fazer o seguinte, Sr. Presidente, ao Grupo 11 
é assunto da COBAL~ é a Quebra do Processo 
Ucitatório. 

(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE_ (Qirceu Ca.meiro) -
Convocamos os depoentes Lélio Martins da 
Costa, ex-Diretor da lnterbrás, Odir Figueiredo 
Borges, ex-DiretOr da lnter_brãs, Paulo Uma 
Câmara, ex-Diretor, tambéin, e Paulo César 
Ferreira Moreira, ex-Diretor da ARCOP/GEOP, 
para fazer o juramento na ordem da convo
cação e depois tomarmos os depoimentos. 

O SR~ IhJO MARllNS DA COSTA-" JU
ro, __ c:om de~r de consciência, dizer _toda a 
verdade, _nada omiti_ndo do que seja do meu 
conhecimento sobre quaisquer fatos relacio
nados com a investigação a cargo desta Co
missão ParlC)Jl'Jentar de Inquérito, destinada a 
apurar as irregualridades e seuS responsáveis 
pelas importações de alimentos por órgãos 
governamentais''. 

O SR. ODIR FlGUEIREDO BORGES- "Ju
ro, com dever de consciência, dizer toda a 
verdade, nada omitindo do que seja do meu 
COnhecimento sobre _cjuaiSCjuer fatos relacio
nados coin a investigação a cargo desta Co
missão Parlamentar de Inquérito, destinada a 
apufar as irregularidades e seuS responsáveis 
pelas importações de alimentos por órgãos 
governamentais." 

O SR. RE.l...'\TOR (MaJJro Borges)- Passa
remos a ouvir o ·depoimento do pessoal da 
JNTERBRÁS sobre a compra de milho argen

-tino e a contratação de serviços dentro da 
empresa. 

Solícito a cada um dos senhores depoentes 
que, rapidamente, dêem as seguinteS informa
ções; nome completo, cargo, competência e 
responsabilidade do cargo, dia inicial e final 
da sua permanência na função. 

Inicialmente, o Sr. Paulo Pessoa de Lima 
Câmara. 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Chamo-me Paulo Pessoa de Uma Câmara. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Cargo 
que exerceu na empresa? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-'- Sou engenheiro e exerci várto"~.- cargos na 
Petrobrás onde entrei em 1957, por concurso, 
-Seguindo a- carreira na empresa: fui Presidente 
da Petroflex. empresa de borracha sintética 
rlõ Rio de Janeiro; posteriormente fui enviado 
para abrir o escritóriO de Roterdam de petro
-qUírhicos da lnterbrás para exportação de pro
dutos- Petroquímicos: _em agosto de 1984 fui 

.designado_como Diretor da_área de petroquí
micos da lnterbrás, onde permaneci até março 
de 1987, de lá sai e fui para a- Petroquisa, 
onde fiquei até 1988, hoje estou na Polisul. 

As minhas atividades como Diretor da lnter
brás eram, principalmente, na área -comercia] 
como Diretor da área de petroquímicos para 
a exportação desses produtos, e a partir de 
dezembro de 1985 subordinou-se à minha 
área a parte operacional da Interbrás. 

o SR. RELATOR (Mauro BorgeS)- vaffiOs 
passar às perguntas específicas. 

De que forma a Socopa fntelnacionaJ -rece
beu preferência da lnterbrás no ano 1985 para 
-vender a carne bovina congelada que com
praria da CEE, no Merçado Comum EUropeu? 
De que forma a SOcaras recebeu a preferên
cia? 

O SR. PAULO PESSOA DE LlMA CÂMARA 
O SR. PAULO LIMA CÂMARA- "Juro, com - Senador Mauro Borges, embora esta área 

dever de ConscíénCfa, dizer toda a verdade, não seja exatamente a minha área de atu_aç_ão 
nada omitindo do que seja do meu conheci- na Interbrás, de qualquer forma o conheci
mento sobre quaisquer fatos relacionados mente que tenho é que ao se decidir se com~ 
com a investigação a car_go desta Comissão prar em torno de 100 mil toneladas do Mer
Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar cada Comum Europeu, a rotina estabelecida 
as iri'efiularidades de seus responsáveis pelas por este Mercado Comum Europeu era a ven
importações de aliinentos por órgãos gover- __ da através de empresas operadoras européias, 
namentais": que fariam a compra desse pr'oduto nos diver-

0 SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA sos armazéns, nas diversas localizações da Eu-
- "Juro, com dever de consciência; dizer toda rapa, e essa empresa, então, faria a venda 
verdade, nada omitindo que seja do meu co~ para o Brasil ou para o consumidor. 
nhecimento, sobre quaisquer fatos relaciona- Na realidade, dentrO daquela situação que 
dos com a investigação a cargo desta Cernis- vivíamos, motivada pelo Plano Cruzado, e V. 
são Parlamentar de Inquérito destinada a apu- Ex' deve se lembrar que até a Polícia Federal 
raras irregularidades de seus responsáveis pe~ esteve no interior do País procurando e requisi-
las importações de alimentOs por órgãos go- tando gado. À epoca se falou, lembro-me, de 
vemamentais". trazer carne de avião, naquela ocasião, a fim 
---O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _ de se abastecer o País. 
Passamos, então, a palavra ao Sr. Relator para O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Muito 
que, ele proce:da às indagações que achar ne- bem, nobre depoente, só que gostaríamos de 
C.€:ssárias.. - -· ouvir todo ess_e esclare"cimeilto, mas temõs 
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que sintetizá~lo um pouco e lembrar a V. S• 
que estamos nos referindo a 85, não 86. A 
Socopa recebeu preferências já em 1985 para 
ser a operadora. 

O SR PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Realmente não sei se- eJa obteve, em 1985, 
preferência. Na realidade, ela foi procurada 
por ser a maior empresa de movimentação 
de compri3. e venda de carne na Europa. 

Então, sem dúvida alguma, era uma empre
sa paraestatal francesa que daria todas as ga
rantias para a execução do negócio. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Ela 
é para estatal, V. S• tem conhedmentO de deta
lhes sobre isso? Até que ponto ela tem um 
controle do O ovem o francês, o cOntrole é total 
ou em parte? E1a é administrada pelo Governo 
francês? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Tenho a impressão, não posse lhe garantir, 
mas tenho a impressão de que o Governo 
francês tem a maioria da empresa, mas não 
posso realmente lhe garantir. 

Agora, sem dúvida alguma é a maior empre
sa, pelo que ouvi dizer. 

O SR RELATOR (M8.uro Borges) -Então, 
essa foi a razão? V. St opina que deve ter sido 
esta a razão da escolha? 

O SR. PAULO PESSOA DE-UMA CÂMARA 
- Deve ter sido esta. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que, então, apenas a socapa internacional foi 
contactada? Outras empresas o foram-, tam
bém? QuaiS? Que condições ofereceram oU 
receberam? Quer dizer, ficou só na Socapa 
ou houve uma tendência, um interesse, em 
fazer uma pesquisa mais ampla? V. S' sabe_ 
nos Informar? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- Senador, isso não era da minha área, não 
sei Agora, acredito que a socapa foi contac
tada por esta razáo, por ser a empresa que 
deu, que daria as maiores garantias para trazer 
este produto a tempo e hora para o País. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges) -A pro
cura da empresa de maior porte significa sem
pre menores preços e eficiêiiC:ía no cumpri
mento das obrigações assumidas, no racio
cÚlio dos senhores? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- J:: difícil dizer que sempre seja isso. Na 
realidade, no caso, foi. Trvemos o exemplo 
de que,naquela ocasião, ao negociarmos com 
os Estados Unidos, o preço que se conseguiu 
foi em torno de 655 dólares, se não me enga
no. Dois ou três meses antes, a Rússia, maior 
importadora de carne do Mercado Comum 
Europeu, tinha comprado a Õ80 dólares a car
ne, e a proposta que foi conseguida para o 
Brasil foi de 635 dólares. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) - Mas 
V. 5' sabe qual é a diferença entre a importaçãO 
russa e a nossa? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-V. Ex1' fala em termos de quantidade? 

-O :SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não, 
há raz~o particular, a razão é muito clara. A 
quantidade ... 

0 SltlWILO PESSOA DE UMA CÂfiJARA 
::- parece que foi mais ou menos 200 rilil 
toneladas importadas pela Rússia naquela 
ocasião, segundo me disseram. 

_ó~RELA.TOR(MauroBorges)-Aonos
so ver hão foi precisamente isso. 

A Rússia exigiu carne com um máximo de 
J.lm ano de abatido e nós compramos carne 
velha, com 4 anos, pelo menos, no mínimo 

--4 anos, sobretudo de procedência italiana. Foi 
por isso. Pareceu que foi uma compra muito 
boa, essa coisa, mas 40% dessa carne era 
velha. 

Que papel _V. 8' exerceu nesse processo de 
privilegiar a Socopa Internacional? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Nenhum. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O fato 
de a Socapa Internacional ter tido preferência 
em 1985 deveria ser determinante para no 
ano seg'Uinte ser indicada para realizar a mes
ma função !ntermeâ.iária junto à CEE na se
gunda compra'? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-_Não creio. Acho que mais uma vez o proble· 
ma -foi que vivíamos um processo de emer
gência, e a segurança que nos era dada pela 
Socapa, pela sua pujança, pela possibilidade 
de_ ela executar um negócio dentro do Mer
cado Comum Europeu, deve ter sido, a causa 
de ter sido a escolhida. 

O SR._ RELATOR (MaUro Borges) - Mas 
de qualquer forma isso foi uma decisão da 
Inferbrás ou foi decisão do Seap/Cinab? Essa 
decisão de escolher a Socapa? ESsa iil.dicação 
foi partida da Interbrás ou foi imposta à lnter
brás? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Não, essa não foi imposta. As importações, 
-nortnafmente as importações dos outros pro-
dutos, os fornecedores foram todos indicados 
pela Clnab. No caso da carne, _a lnterbrás foi 
procurar a maneira que ela achava melhor 
à situação e trouxe os resultados à Cinab que 
os aprovou. Nessa ocasião houve uma solicita· 
ção da própria Cinab de se incluir também 
a Sogeviandes, e foi incluída. 

O SR. REL.AiOR (Mauro Borges) - Foi 
a Sogeviandes quem indicou? 

O SR PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-A Sogeviandes foi uma proposta de inclu
são também feita pela Cinab, se não me en· 
gano. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Foi? 
Tem certeza? 

O-SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
---=- T enfio quase certeza. 

O-SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quer 
dizer, a Sogeviandes não foi da iniciativa da 
lnterbrás, foi de iniciativa do Seap/Cinab? 

O SR PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- Pelo que me lembro. 

-o SR. RElATOR (Mauro Borges) - Ma_s 
no caso da Socapa partiu da Interbrás? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Da Interbrás. 

O SR. RELATOR (Mauro Berges)- Certo. 

O SR PAULO CÂMARA DE UMA PESSOA 
-E as condições foram exatamente_as_ mes-_ 
mas, se bem me lembro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Se· 
nhor tomou conhecimento da nota técnica 
preparada pelo Sr. Jorge de Oliveira Rodri
gues, aprovada pela Diretoria da lnterbrás, que 
autorizava o inicio das negociações com a So
capa Internacional, tendo em vista adquirir 
carne bovina congelada do Mercado Comum? 
O Senhor tomou conhecimento dessa nota 
técnica? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Assim, não me lembro. Diria o que essa 
nota técnica? Realmente, não me lembro. 

O SR ASSESSOR- ESSa -notáteéilJCa Indi
cava a Socapa corno senao a empresa esco
lhida pela Tnterbrás por ser a de maior porte, 
apresentar o melhor perfil e, dentre outras coi
sas, há urna informação de que ela teria sido 
indicada pela Abiec. Essa nota técnic<=~ foi feita 
por solicitação do Diretor Corbelini ao Jorge 
de Oliveira Rodrigues. Só que quando ele rece
beu a incumbência de preparar essa nota, ele 
já recebeu a Socopa corno sendo uma empre
sa escolhida, já seleciona_da. Apenas essa nota 
técnk:a-faria: o papel de homologar uma esco
lha já anteriormente feita. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Exato. 
O que o Sr. tem a responder? 

O SR. ASSESSOR - Agora, a in(ormaÇão 
que nós temos também é que na reunião da 
Diretoria em que essa nota técnica foi apre
ciada não consta o se_u_ nome como tendo 
sido participante dessa reunião. Consta os ou
tros Di retores. Por isso, a pergunta se o Senhor 
tomou· conhecimento da nota? · 

- -

O SR PAllLO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Talvez seja esse motivo, porque realmente 
não me lembro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Che· 
gou ao seu conhecimento o interesse de ou
tras empresas em participarem também nesse 
processo como intermediárias de negócios, 
algumas empresas_, não a Socapa, tentaram 
fornecer carnes, o Senhor ficou a par disso? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
- Não. Não fiquei. Não- era a minha ârea. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Que 
papel a Diretoria sob sua responsabilidade . 
exerceu no que se refere à parte relacionada 
com essa importação? Qüal era _a posição da 
sua área, da sua Diretoria? 

O SR. l'ÁUW PEESOA DE LIMA CÂMARA 
- A minha área, era a relacionada a essa 
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importação de carne, área de operação. T rans~ 
portes aqui no Pais. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Mais 
transporte? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- Mais o transporte aqui no País. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Aqui 
no País? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-Aqui no País. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De que 
modo foi contratada a supervisão e a inspeção 
de embarque dessa carne na Europa? Exata
mente, deve ser uma área sua, não é? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Exato. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
digo a inspeção. Que relação houve nesse 
contato externo com o da mesma espécie no 
Brasil? Problema de _desestill.a e transporte. 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
- Bom, na realidade, no início da operação, 
a lnterbrás agia como agente exteno do Gover
no. O trabalho dela era comprar o produto, 
trazê-lo e entregá-lo no cais do porto para 
~r levado e distribuído pela Cabal ao povo. 
Na realidade, Senador, no·meio do car'ninho, 
na última hora, foi verificado de que não have
ria condições da Cabal fazer esse trabalho. 
E foi entregue, de repente, quase de sopetão, 
à Jnterbrás, para que fiZesse essa distribuição 
aqui no País. Isso me lembra, Senador porque 
nos deu uma preocupação terrível. Po_rque, 
imagine que nós tfii.hamos importado num 
total de 200 mil toneladas, num País que era 
exportador e não importador. Nós não tínha
mos portos suficientemente aparelhados para 
receber este produto que vinha a menos de 
18 graus centigrados, em pe~aços d~ 100 qui
los no porão do navio. Nós tínhamos oito por
tos - para lhe dar uma idéia - que teriam 
condições de fazer essa descarga no País. 

Ora, nós simplesmente a efeito de um exer
cício -se nós imaginássem-os 200- toneladas 
por dia, por porto em termo de descarga desse 
produto, o que seria uma meta muito boa, 
porque não estaríamos considerando greves, 
não estaríamos considerando chuvas, não es
taríamos considerando congestionamento de 
porto, nós teríamos essa carne descarregada 
em quatro meses e alguns dias. 

Ora, 200 mil toneladas era praticamente, 
ou melhor, já se aproximava do consumo 
mensal do Pa:ís naquela época. 

Estávamos correndo contra o tempo e sa~ 
bendo que as dificuldades que teríamos e as 
conseqüências que daí adviriam poderiam ser 
terríveis. 

Na relaidade, a Interbrás procurou apare
lhar-se já que ela não tinha uma equipe, não 
estava preparada para esse tipo de coisa - -
como,- aliás, o País inteifo não estava - el_a,_ 
então, se preparou junto a empresa outras 
de melhor qualidade, consideradas tecnica
mente boas para executar no menor tempo 
e~sível essa descarÇla. E: por quê? 

A última coisa que se devia permitir era que 
por um motivo de engargalamento no trans
porte do navio para os caminhões, e dos cami
nhões para os armazéns da Cabal que_ pode
liam ficar espalhados pelo País inteiro nós ti
vessémos três conseqüências gravíssimas: a 
primeira delas seria a _sobreestadia de navios 
dada a dificuldade de se tirar esse produto 
do navio, isso redundaria em gastos em divisas 
terríveis para o País_; a segunda conseqüência 
seria a d~tedoLação_ d~sta _cªw~que vindo a 
menos de 1a~c imagino que poderia aconte
cer; e a terceira delas seria o desabastecimento 
do povo que era a finalidade primeira desse 
t.rabalho. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Muito 
bem. Os senhores fizeram a descarga do pro; 
duto e o colocaram nos camirlhões. Contai
ners ou n!o? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- A maior parte não era container porque 
não existia container em número suficiente. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)....,..- E elas 
foram levadas, de modo geral, para onde? 

o SR. PAULO PAIVA DE UMA CÂMARA
Para os armazéns determinados pela Cabal 
em vários locais ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas, 
na zona costeira ou no interior também? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
--N~o. não, até no interior também. 

O SR. RELATOR (MauroBorges)-Sô para 
esclarecer a comissão. As perguntas referem
se, na verdade, à contratação, supervisão e 
inspeção na Europa. 

Houve a contratação de uma empresa euro
péia para fazer a supervisão e a inspeção desta 
carne lá na Europa. O que queremos saber 
é de que- forma- (6i-feita essa contratação? De 
que forma, também, essa contratação euro· 
péia repercUtiu no Brasil numa empresa indi
cada pelo grupo europeu? 

t essa a pergunta desta comissão. 

O SR. PAULO PAIVA DE UMA CÂMAAA
Se me lembro bem, na verdade, esta super
visão na Europa foi Contratada- não foi pela 
minha ária. diga-se de passagem por indica
ções das empresas que vendeu em última 
análise - se não me engano foi a Socapa 
provavelmente - e como cçmseqUência esta 
supervisão na Europa teria como resultado 
a contratação de uma outra firma que seria 
praticamente ligada, ou a mesma, não sei di· 
zer, aqui no BrasiL 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O se
nhor não sabe com precisão? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-Não. Não sei. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem 
foi que fez eSsa part_e? Quem- contratOu? Que 
órgão? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- Lá na Europa deve ter sido o próprio pes
soal que foi lá negociar. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- O pes
soal da lnterbrãs na Europa? 

O sR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMA
RA- Acredito que sim, em ligação com a 
Socapa. E aqui no Brasil acredito que tenha 
sido a nossa gerência de operação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Che· 
gou ·ao seu conhecimento o _interesse ele ou_-_ 
tras empresas a participarem também? Que 
relações anteriores existiram entre a Jnterbrás, 
a Daniel Griffith e a-SUperinspect? A lnterbrás 
já conhecia essas firmas? -

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-Essa firma, Daniel Griffith, eu não me lem
bro realmente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A Eiin
presa européia contratada para a supervisão. 
Parece-me, também, que ela teria sido contra
tada dentro da sua área. Se o senhor era diretor 
da área de operações e se isso era operação 
européia em relação à carne ... 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- É possfvel, mas isso foi tudo coordenado 
pela área comercial que se dirigiu à Europa 
para tratar desses assuntos todos. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Área 
comercial. Então, não chegou a passar pela 
área de operações? · -

O SR. PAULO DE UMA CÂMAAA - Não 
me recordo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Então, 
não. houve tomada de preço-neste caso -
o senhor se Jembta? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- lá na Europa, não-ine leinbro que tenha 
havido ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Uma 
indicação da Griffith seria bastante para a Jnter
brás contratar aqui a Superinspect? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- Lembro-me que foi comentado por pes
soas da Gerência de Operações que seria mais 
conveniente, em termos de centralização de 
responsabilidade, de maneira que não hou
vesse um jogo de empurra entre uma empresa 
e a outra empresa - nós estariamos respon
sabilizando somente um grupo como empre
sa responsável por a(Juela verificação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De que 
forma foram se1ecionados as empresas que 
flZeram a desestiva da carne nos diVersos por· 
tos brasileiros? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-A seleção dessas empresas foi feita dentro 
de uma filosofia que já existia na lnterbrás, 
antes, inclusive, de eu ir para Já, no sentido 
de que sempre se procurasse estabelecer cri
térios técnicos e garantias de responsabilidade 
e peso, enfim, da empresa para os diversos 
trabalhos. Eu lembro, mais uma vez, que nós 
estávamos dentro de uma atividade em regi
me quase que de guerra: emergendal. Não 
poderíamos correr nenhum risco. Então, fol 
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determinado qoe se procurasse nas empresas 
cadastradas na lnterbrás, de porte, de nome, 
e que tivessem condições e responsabilidade 
e que nós pudessernos, de certa foram. confiar 
no trabalho técnico -delas e que fosse distriK 
buído esse trabalho para os diversos portos 
do País. A lnterbrás fez um estudo, verificando, 
mais ou menos, qual seria o custo da execu
ção desse trabalho e, com esses números, 
ela negociou com várias empresas Cadastra.; 
das e conhecidas da própria empresa em ou
tras atividades e distribuiu, homogeneamente, 
por entre os portos, essas empresas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que não houve para esse servlço - fora do 
navio - a tomada de preços? Foi por essas 
razões que V. Ex• já expôs: pressão, emer
gência, falta de segurança - tem alguma ra
zão mais explícita? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMAAA 
- Primeiro, porque não havia uma obrigato
riedade na lnterbrás em fazer uma tomada 
de preços. É evidente que uma tomada de 
preços é sempre saudável - eu não nego. 
Inclusive, até uma série de pressões outras 
podem aparecer depois, mas, na realidade, 
o que houve roi uma decisão_ em termos de 
segurança: quis se entregar a empresas já co
nhecidas, já responsáveis, que já tinham traba
lhado a contento para a empresa, essa ativi
dade que representava uma segurança maior 
para o sucesso de todo o processo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)--:- Houve 
alguma ordem da Presidência,_ consentindo 
nessa liberação da licitação? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- Não. O que aconteceu roi o seguinte. Et.i, 
pessoalmente, esclareci, dizendo do processo, 
avisando que, naquela situação, por motivos 
de emergência, não tinha havido uma concor
rência, mas que tinha havido uma negociação 
baseada em termos de custos que nós tínha
mos; e eu sõlicitei ao Vice-Presidente da Em
presa a autorização dele e a aprovação para 
aquilo. 

O SR. RELATORTfo\auro Borges)- tfo!lve 
alguma manifestação superior a esse respeito 
- da liberação da licitação? Não houve ne
nhuma manifestação superior sobre o assun
to, nem proibindo e nem apoiando? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
- Que eu me recorde, não. 

O SR. PRESIDENTE (DirCeu Carneiro) -
A pergunta que se faz ê no sentído de saber 
se, já, depois de estarem essas empresas esco
lhidas como aconteceu de fato para todos os 
oito portos- porque nós temos a informação 
- as empresas foram escolhidas. Só muito 
depois foi que houve a homologação dessas 
escolhas. A pergunta que se faz é nesse senti
do: por que só depois de estarem as empresas 
já contratadas, houve manifestação superior 
a respeito, vinda do Gerente de Opera_ções 
a uma nota ao Geop, uma nota da Arcop na 
área de contratos, Essa nota ao Geop é dirigida 
ao senhor, e o senhor pega essa nota e a 
leva ao vice-presidente. O que se pergunta 

é- por que- já depois de estarem contratadas 
as empresas - houve esse procedimento? 
Por que esse procedimento não antecedeu 
à contratação? É evidente que se quer saber 
algo a respeito da vontade de contratar ou 
não determinada empresa, há necessidade de 
oS_e_hªver um estudo prévio por que, já depois 
de contratada, é feita uma homologação dessa 
~contratação. 

O SR PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
_ -~Sem dúvida. É evidente que, em condiçóes 
normais, uma homologação não deve existir. 
A homologação, normalmente, existe quando 
as coisas se processam numa velocidade além 
daquilo que é desejável. Na verdade, o que 
se tem que fazer é uma proposta. Essa pro
posta ê levada e é autorizada ou não. Aí, cum
pre-se essa proposta. Eu lembro, mais urna 
vez, que nós· estávamos vivendo uma- época 
terrível. 

~O SR. RELATOR (MaurÔ Borges)- O Sr. 
não achou longo esse petíodo de três meses 
decorridos em que o Sr. foi atendido? 

O SR PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
- Foi longo sim ... Eu concordo com V. Ex" 
Na realidade, o que aconteceu foi isto~ verifi
cou-se que faltava, inclusive. um pedaço ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Era 
habitual na lnterbrás se contratar seJViços des
sa natureza, sem licitação? Era fato habitual? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-Era. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Antes 
dessa pressão do tempo, antes desse carâter? 

O SR PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-Sim, antes- antes mesmo disso, a lnter
brás não tinha, dentro da sua filosofia, não 
havia condições de se fazer tomadas de preços 
para essas atividades. A_Jnt~rbrás era uma tra
ding. V. Ex- hâ de convir que numa trading, 
as oportunidades aparecem e, se_ elas são apa
nhadas, faz-se um bom negócio. Se não são, 
perdeu-se o negócio. 

O SR. RELATOR (Mauro Bõrge.S) --Mas 
havia uma sucessão. Ela, de certa forma, ape
sar da individualidade de cada negócio, have· 
ria sempre uma sucesSão de operações. En
tão, eu pergunto: anteriormente a essas impor
tações do Plano Cruzado, havia sempre esse 
ato de_ não fazer licitações? 

O SR PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
_...:..Não se fazia licitação pública. Podia-se fazer 
tomada de preço, podia fazer negociaç-ões· e 
sempre se levando em conta o valor técnico, 
a capacidade técnica das empresas. Realmen
te, não se fazia licitação ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Qual 
era o tipo de licitação que se fazia? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-_Tom~_çl_a d_e preços- só. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Isto 
era feito habitualmente? 

O SR. PAULb PESSOA DE LIMA cÃMÁRA 
-Era habitualmente ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E no 
caso do Sr., foi feita - nesse caso do desem
barque da càme o- foi feita a tomada de pre
ços? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-Nesta daí? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- EXato. 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- Não. Nesta, como eu lhe disse, nós tínha
mos um estudo feito pela própria Jnterbrás 
que foi negociado com várias empresas, ca
dastradas na lnterbrás. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Partin
do da sua confiabilidade? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-Sim. - ---- ---

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que a Empresa, a certo_ ponto, recebeu mais 
de 50% da desestiva total, compreendendo 
os portos _do Rio de Janeir_o_, Santos e Vitória? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
- Isto, _aí, eu nâo sei lhe dizer a não ser por 
motivos que acredito que tenham sido pela 
capacidade técnica dela em fazer esse serviço. 

O SR. RELATOR (MaurO Borges) - Mas 
será que são só elas que operam -não teriam 
outras, não poderia haver uma divisão? Cin
qUenta por cento é muita coisa. Deveria ter 
uma razão muito especial.. 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
- Sr. Senador, essa razão espectai eu não 
sei, a não ser essa que lhe dei, e eram, de 
certa fcirma, -dedsões té_çnícas da nossa Ge
rência. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr" 
realmente, não via essa rnzão ... 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
- A não ser essa qúe eu admito que seja 
verdadeira. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)_- Muito 
bem. O Sr. soube de alguma manifestação 
do Vice-Presidente da lnterbrás, o Sr. Josemar 

__ Fe~reira do f'i_asdmento qUe mandou dar a 
desestlva da carga do Rio de Janeiro, Santos 
e Vitória, a certo porte, segundo afirmou o 
primo do referido senhor, o Sr. Paulo César 
Ferfeiát~7VÇoreira,· Chefe da área de Contratos 
Operacion-ais, na presença de três pessoas, 
todas funciondrias da empresa? 

O SR. PAULO Pt:SSOA DE LIMA tÂMARA 
-Servi. Realmente, não estive presente, não 
assisti isto e não sei. Se houve essa determi
nação ou essa informação, realmente, eu nilo 
a trago comigo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges).- O Sr. 
sabe se o Dr. Josemar Ferreira mandou dar. 
O Sr. çorifirffia? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMARA 
-Eu não sei se ele mandou dar. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O Sr. 
não está a par disto? 
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O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMAAA 
-Se ele mandou dar, eu, realmente, não sei. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) ~ Mas 
não passou pelo Sr.? 

O SR. PAULO PESSOA DE UIM CÂMAAA 
-Não, absolutamente. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Não 
era o seu departamento que cuidava ... 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMAAA 
- Sim, mas isso daí não passou por mim 
e não seria, em hipótese nenhuma, motivo 
para que, se dependesse de mim, f~e dado. 

O SR - Está certo, porque 
essa não é a razão. Não te_nho _o_menor conhe
cimento disso. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- A Co
míssão procedeu à acareação entre o Sr. Jose
mar Ferreira Nascimento e o Sr, Agnaldo Silva 
Ubório, que fez essa denúncia. E ficou bas
tante claro que realmente houve essa indica
ção. O Sr. Agnaldo disse aqui, na presença 
do Sr. Josemar, que houvera essa indicação. 
E mais ainda, sendo essa indicação feita a 
wna pessoa que ocupava o quarto grau na 
esca1a hierárquica, e não ao Sr., por exemplo, 
que era o Diretor de Operações, não havia 
nenhuma razão de ser feita essa indicação 
à pessoa que estava ocupando, naquele mo
mento, o cargo de chefe de área de contratos 
operacionais. Ao invés _de ter sido dada essa 
ordem, digamos ao Sr. que era o diretor de 
contrato da área de operações, ou ao gerente 
de operações, essa ordem foi dada ao chefe 
da área de contratos operacionais. Feita a acaM 
reação, ficou bastante claro, para a comissão, 
que, de fato, essa ordem foi dada. 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMAAA 
- Não tenho qualquer conhecimento disso 
e devo dizer o seguinte: se essa ordem fosse 
dada a mim, eu não a cumpriria, a não ser 
que houvesse razões realmente técnicas que 
assim justificassem. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
era hábito, dentro da lnterbrás, dar-se urr:a 
ordem sem passar pelo chefe competente? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMAAA 
-Olha, hábito não devia ser. É evidente que 
sempre acontece esse tipo de coisa, principal
mente quando pessoas na lnterbrás, há muita 
movimentação. Ei:ttão, um diretol· que hoje 
pertence a_ uma dete(minada área, amanhã 
~le está numa outra área. Por causa do Vice
'residen_te Josemar, por exemplo, ele era dife
or da área de operações antes de_ser Vice-PreM 
;idente. Ora, é evidente que _ele teria e conti
mava tendo entrada, talvez até mais facilmen
e do que eu. Por exemplo, ele tinha sido há 
nuito mais tempo diretor do que eu naquela 
rea. Então, é bem possível que isso tivesse 
contecendo. Agora, é evidente que as deci-
5es que fossem contrárias aS ffiínhas deter
linações, evidentemente_eu__não poderia acei
lf e não aceitaria. 

O SR. RELATOR (Ma.uro Borges) - Por 
Je a lnterbrâs deixou de realizar a tomada 

de preço ou outro- qualquer procedimento 
conc_orrencial, no que diz respeito à contra
tação de transporte para entrega da carne bo
vina importada dos frigorificos contratados pe
la Cabal, transporte, por que deixou? 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMAAA 
- Muito bem. Aí nós tlvernos uma situação 
um pouquinho diferente, embora as razõe~ 
sejam exatamente as mesmas. Mas uma vez 
estávamos no elo talvez mais fraco desta ca-

-_ _geia_ toda __ e__que podia botar tudo a perder. 
O que aconteceu é que, quando o Governo 
decidiu importar duzentas mil toneladas e alar
deou _isso por todos os cantos, todo mundo 
sabia _que o Governo ia importar duzenta_s mil 
tonela_das__de carne, inclusive os_ tra_n_sporta
.dor~ também sabiam disso._E começou uma 
grande dificuldade em se conseguir cami-

-- nhões suficientes e caminhões especiais para 
fazer esse _transporte. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
eram todos caminhões especiais? Caminhões 
de friQoríficos? ea·rrllnhões frigoríficos com 
_containers? 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMAAA 
--Sirrr, -s-em dúvida. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não 
tinha caminhão comum? 

OSR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMAAA 
- Caminhão comum não tinha não. Som, 
então, o que aconteceu? Na_ oc_asião_ ero que 
nós pegamos esse transporte, que mais uma 
vez eu lembro, não era início da lnterbrás essa 
responSabilidade, saímos em campo em bus
ca de empresas que poderiam fazer esse trans
porte. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Se
nhor, Dr. Paulo, já sabia que teria essa obriga
ção. A área já defiriida. É claro que tinha que 
ter o mínimo, não digo que o prazo fosse gran
de, mas teria que ter um mínimo de prazo 
para fazer pequenas investigações, identificar 
as empresas capazes. O que quero saber é 
re_almente qual é a razão mais válida para que 
seja dispensada um processo concorrencial 
nes_se-:c-a:so. 

OSR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMAAA 
-Sim. Na realidade, o que fizemos foi, entran
do erh contato com entidades outras, _como 
as associações de transportadores de produ
tos frigorificados DN~R. sindicatos, enfim, 
uma série de entidades dessas, solidtarnos 
a eles que nos enviassem a lista de empresas 
que poderiam fazer esse transporte. Com essa 
lista das empresas enviadas por eles e mais 
aquilo que foi cadast:Lado, fizemos uma espé
cie de tomada de preços. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pois 
é, mas é exatamente isso que queremos saber. 
Poderia ter posto nos jornais, não em caráter 
de edital, que a lnterbrás estava interessada 
em ter cantata com empresas de transporte, 
oferecer proposta. O fato é que, ao invés de 
o Sr. procurar, o Sr. seria procurado por esses 
elementos. Não me parece muito justificável, 

uma tdrefa dessa magnitude, desse custo, ser 
feita assim. 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMAAA 
- Senador, repito, não era politica, filosofia 
da Interbrás utilizar esse tipo de atitude. Não 

____].J_S_iWamos, antes mesmo, esse tipo de atitude, 
_"e_] a estava libera$ disso. Essa era a filosofia. 

· ·O SR. REV..TOR (Mauro Borges)- Essa 
filosofia é contrária às normas de boo adminis
tração pública. 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMARA 
-Mas a lnterbrás, dentro de pareceres inter
nos que existem na própria Jnterbrás, dizia que 
eia não estava sujeita a esse tipo de coisa. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Eu 
acho que não. A lnterbrás é uma entidade 
pública, não tem direitos especiais de estar 
acima da lei, dos processos normais de admi
nistração. 

O SR. PAULO PESSOA DE LIMA CÂMAAA 
- É certo; ela não pode estar acima· da lei. 
No entanto, talvez_a_le_i tivesse $endo mal inter
pretada, mas -o (ato é que era esta a forma 
que ela trabalhava. Então, na verdadl!, oão 
há condição de uma empresa, uma trading, 
trabalhar com esse tipo, ela não tem condição, 
porque se ela yai fazer um editaL .. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Estou 
dizendo que elã não tem co_ndições de- fazec 
licitações e deve ser feito __ sempre assim. 

O SR. PAULO PESSOA DE UMA CÂMAAA 
- Essa é uma questão de opinião. Acho que 
se a Interbrás, que é uma trading, e tem que 
concorrer com tradings no m~ndo inteiro ... 

O SR. RELATOR (Mau_ro_Borges) - Ela 
não estava concorrendo com ninguém, para 

--cada qua1 foi dada a responsabilidade pelo 
Governo. Ela não estava concorrendo, não ti~ 
nha nenhum aspecto nesse sentido. 

O SR. PAULO PESSOA L CÂMAAA - A 
finalidade da lnterbrás, naquela oca_sião, e a 
grande preocupção dela era entregar o produ
to a tempo e hora e hora sem estar deterio
rado, porque não ia nem para armazéns, pode
ria Ser distribuído díreta_mente ao consumidor. 
Então, nós explicaríamos da melhor maneira 
passivei. 

O SR. RELATOR (MaurO Borges) - Quer 
· dizer que o Sr. realmente não tem uma razão 

especifica _que justifique isso. 

O SR. PAULO L. CÂMARA - A não ser 
colocar o trabalho nas mãos das -~mpresas 
julgadas da melhor capacidade, para que fizes
se o trabalho da melhor maneira possível e 
num tempo mais rápido. 

O SR. RELATOR (Mauro _Sorgel?r- Por 
qUe, na maioria dos portos, a lnterbrás fez 
esses contratos por dia, dia/veículo ou fração, 

-e não por viãgem ou tonelada/kilômetro? 

O SR PAULO P. L. CÂMARA- Porque nós 
_necessitávamos, opinião da nossa gerênci~ de 
operações, de homens que estão e_nvolvidos 
com esse _ _tipo de coisa, neçe:??itávarnos_ de 
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caminhão vinte e quatro horas por dia. O navio 
ia chegar, descarregar e nôs tínhamos que 
ter aquele caminhão a nossa disposição du
rante vinte e quatro horas, pois, do contrário, 
nós estaríamos correndo o risco de sobres
tadia, de deterioração do produto. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
seria viável arranjar uma parte desses cami
nhões para ficar de prontidão lá, na expec
tativa, urna parte pequena para atender a essas 
emergências e a maioria, digamos, sem o 
transporte por toneladalkimômetro de arma
zenagem, frigoríficagem ... 

O SR. PAULO PESSOA L. CÂMARA- Po
deria até ser. não sei lhe responder isso. Mas, 
na ocasião, a decisão técnica tomada pel~ ge
rência foi esta. E, a meu ver, pareceu-me a 
mais correta. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Qual 
a função do Sr. FelíciÕ f'erraz. no seu Gabiente, 
de Diretor da lnterbrás, durante o ano de 85? 

O SR. PAULO PESSOA L. CÂMARA- Ele 
era meu assistente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Por 
que esse Sr. Elaborou uma nota ao Oiretor 
Lima Câmara atual, e nas suas linhas gerais 
foi seguida uma posterior nota ao GEOP, assi
nada pelo seu também subalterno? Dr. Paulo 
César Ferreira Moreira, Chefe da alã de contra
tos operacionais, por quê? 

O SR PAULO PESSOA L. CÂMARA-Não 
me lembro. Era uma nota sobre o quê? 

O SR. REW\TOR (Mauro Borges) -Asses-
soria. -

O SR. ASSESSOR - Não ternOs aqui, no 
momento, essa nota. Mas essa nota é feita 
pelo Sr. Felício Ferraz, dirigida ao Ç>ir~tor Lima 
Câmara. É estranho, é paradoxal, é urna com
pleta subversão de hierarquia. Um assistente 
de diretor redige uma nota a esse diretor, esta
belecendo os critérios de uma nota que deve
ria ser elaborada por um subalterno.- Não lhe 
parece estranho essa total subversão? Nós te· 
mos isso nos nossos arquivos. 

O SR. PAULO PESSOA L. CÂMARA- Eu 
gostaria até de ver, porque não" me lembro, 
realmente ... 

O SR. REW\TOR (Mauro Borges)- .EStão 
às ordens de V. S·, Posteriormente pode veri-
ficar. -

O SR. PAULO PESSOA L. CÂMARA- Pois 
não. Eu gostaria de ver, porque eJe €rã meu 
assistente me auxiliava junto a m-inha gerência. 
Então, não sei. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ~ Aqui 
tem um complemento. t comum na lnterbrás 
um superior indicar um roteiro ao subordi
nado que contenha a forma de se dirigir ao 
próprio superior. Quer dizer, é urna inversão 
hierárquica. Como s_e_explica essa subversão? 

O SR PAULO PESSOA L CÂMAAA- Não 
sei. o fato é ·que éu tinha os ITleúS-assistentes. 
de um modo, geral não na lnterbrâs, mas sem
pre, eu coloco esses meus assistentes como 

verdadeiros assistentes ·executivos. São pes
soas que me auxiliam, executam e me substi~ 
tuem, em algumas atividades, no sentido de 
me auxHiar simplesmente. 

O SR. RELATOR-(Mauro BOrges} --Por 
que fazer um rOteiro definid()r -~e u_ma nota, 
solicitando homologação 9e nomeações para 
serviço e·conttãtos já assina_dos? Quer dizer, 
não tem cabimento, depois de feito, estabe
lecer normas para _uma coisa que já está_ assi
nada. O senhor, como diretor, mandava -verifi~ 
car as informações que lhe erall} prestadas 
por seus s-ubordinados? Não havia uma nor
ma? Não é desconfiança, mas é uma norma 
de fiscalização, é parte da ãdministração. D 
Senhor não fiscalizâva para ver ·se estava tudo 
de acordo com que lhe era infOrmado? 

O SR. PAULO PESSOA L CÂMARA - É. 
evidente que nós procuramos fiscalizar. mas 
reconheço, ainda mais numa atividade tão 
movimentada, tão ativa c.:omo é na lnterbrás, 
~ .. mais ainda numa situação daquelas, que 
deve- ter havido falha ern muitas das verifica
ções. Para isso a lnterbrás tinha ôrgãos que 
faziam essa fiss:alização. A auditoria ... 

.. O SR. RELAT:OR (Mauro Borges)-Alnter
brás tem órgão_ com caráter especifico para 
verificar a c_orreção da açl[ninistração: Como 
ela vai se procedendo, a sua eficiência, a eco~ 
nomicidade ... 

o SR. PAULO PESS.óA L. cMlARA- Exa-
tamente..Procuramos verificar se as coisas es· 
tão_ sendo feitas, sempre confiando nas pes
soas qu~_ e-stão nos cargos de confiança. 

O SR. RELA 'rOR (Mauro Borges) -A con· 
fiança existe, mas nâcrpresdt1de à fiscalização. 
Alguma vez o senhor recebeu, de funcionários 
da sua diretoria, expedientes que contivessem 
informação falsa? Algüma informação menti
rosa, erróne-a. -o senhor já rec-ebeu alguma 
informação desse tipo, no decorrer da sua 
atuação? 

O SR. PAULO PESSOA L. CÂMARA- Olha, 
que eu soubesse que era falsa, não, porque ... 

O SR. RELA lO R (Mauro Borges) - Não. 
Claro que o senhor não sabia; alguém deu 
um relatório para o senhor, uma coisa que 
não era verdadeira. Nunca aconteceu isso? 

O -S"R. PAULO L. CÂMARA - Que eu me 
lembre, não._ Oaranto~lhe que, se eu tivesse 
Sabido ou- deScobrisse que era falsa as canse· 
qüêm::ias viriam de imediato. 

O SR. RELATOR (Mauro BOrges)- O Se~ 
nhor mandou verificar, antes de refundir e en· 
caminhai-aõ Wce--Presidente da empresa, a 
nota ao OEOP de Paulo César Ferreira? O 
senhor mandou verificar antes de fazer uma 
refusão dela? 

O SR. PAULO -PESSOAL CÂMARA- Qual 
a n_ota a que V. Ex• se refere? 

O SR. -RELA foR (Mauro Borges)- Essa 
nota que_ foi referida. Explique para ele. 

O.SR. PAULO PESSOA L. CÂMARA__: Não. 
Não ~_andei verificar. 

o SR. RELATOR- (Mauro Borges) - Não 
seria prudente mandar verificar? 

O SR. PAULO PESSOA L. tÂMARA - Se
nador, se eu tivesse s~posto o~ desconfiado 
qUe pudesse haver conseqüências nessas im
portações todas, como está havendo, sem dú
vida alguma, a resposta era positiva. Mas, na
quela ocasião, jamais me passou pela cabeça 
que houvesse qualquer coisa, porque nunca 
fDe çhegpu qualquer indício de que estivesse 
havendo qualquer irregularidade. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O -Se-_ 
nhor sabia que esses custos levantados para 
o Rio de Janeiro tiham uma superestima por 
incluírem trabalho noturno, além de despesas, 
fora de custos ftxos, nas nomeações de estiva 
ou de desestiva, sendo referidos por uma-Pran
cha diária de descarga 43% superior? 

O SR. PAULO PESSOA L CÂMARA- Não. 
Não sabia e isso aí eu, evidentemente, confiava 
na minha gerência de operação que era o 
órgào técnico· e era o órgão que, realmente, 
tinha condições de fazer esse tipo de trabalho. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)__: (inau
dível) 

O SR. ASSESSOR - Esclarecendo à Co
missão: a nota ao GEOP é uma nota de, pare~ 
ce-me, 24 de setembrO de 1986, essa nOta 
se baseia num levantamento feito pelo profis
sional Nelson Rosas. Vamos citar s6 os levan
tamentos, apresentados para o Rio de Janeiro. 
FOram os seguintes: 916,67 cruzados por to
nelada, ou seja, 916. Só que nesse valor estava 
incluído o trabalho notumo. No caso da mes
ma empresa Serviport, que na verdade, foi 
a empresa que realizou, para o Rio de Janeiro, 
o serviço de desestiva, a proposta dessa em
presa apresetltãvã uni" Valõr de 650,45 cruza
dos. Quer dizer, havia uma sobrepreço em
tomo de 40% aqui, no caso. E, nesse sobre
preço, estava incluído a trabalho notumo, en
quanto que a proposta da Serviport- incluía 
apenas trabalho durante o dia. E mais ainda, 
o levantamento feito para o Rio de Janeiro 
erã: para uma pranChã de :286 toneladas, en~ 
quanto que, nesse dOcume-rlto, a SeMPort. -
quando apresenta seu preço· para o Rio de 
Janeiro, compreendia uma prancha de 200 
toneladas. Entáo, há uma total falsidade nessa 
nota ao GE:óP, que foi encaminhada ao se~ 
nhor. E, dessa nota, o _senhor aproveitou, exa
tamente, .toda essa informação e faz urri qua
dro, aqui, onde há uma comparação entre o 
custo levantado e o preço ofertado. E o senhor 
conclui que é vantajoso fazer o serviço dessa 
forma. Mais adiante, diz que essa elevação de 
preço, que aparece, estaria ligada a horas ex
traordinárias de trabalho, quando_ não era as
sim. Certo? Essa horã extraordir1ária que o 
senhor cita, aqui, em até 40% se refei'ía a 
hora extraordinária durante o período de refei
ç~o e nãO trabalho notumo. Entáo, 9 senhor 
se baseou_ numa informação falsa e passou 
ao Vice-Presidente da empresa uma informa· 
ção falsa. 

O SR. PAULO PESSOA LCÂMARA·:..::Eu, 
realmente, me baseei e me apoiei nas informa-



5666 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

ções que recebi da minha gerência que, até, 
então, era órgão de totaJ confiança de minha 
parte. 

O SR. RE!.hTOR (Mauro Borges) - Quer 
dizer que a gerência não teria a fiscalização 
como norma de trabalho, sobretudo em ques-
tões comerciais? -

O SR PAULO PESSOA L c::J.J.to.ARA - Se· 
nador, eu reconheço qae seria multo difidl, 
inclusive de minha parte, verificar esses núme
ros. Então, na realidade, eu me baseei naquilo 
que me foi transmitido pela gerência, __ assu
mindo que eram informações fidedignas e 
corretas. Eu não teria condição de fazer essa 
verificação para todas as atividades, êm todas 
as minhas gerênclas, e verificar essa fidedig
nidade. 

·O.SR. RELATOR (fl:\auro Borges)--:- Por
que inrormar ao Vice~Presidente da lnterbrás 
que o preço_ da Servipori era alertado, <iu~ndo 
decorreu de uma contraproposta da lnterbrás, 
a qual, na mesma data de &8-86, sofreu acrés
C\mo, chegando ao total referido no eXpedien
te de v. s~ Por que informar ao Vice·Pre
sidente da lnte'rbrás que o preço era ofertado? 
~endeu? - - - -

O SR PAULO PESSOA L. CÂMARA- Eu 
irirormei aquilo que me foi fúuiSrriífidó da- illi-
nha gerênda. Exatamente aquilo: - · 

O S~. RELATOR (Mauro Borgesr"- Che
gou ao seu conhecimento estimativo, elabo
rada pela própria Interbrás, anexa ao relatório 
dessa empresa, e que ficou constatadO que 
a Setvíport, na operação, <:ame 2, na segunda 
importação, cobrou um preço 116% superiOr 
ao do mercado, para desestiva da carne? 

O SR. PAULO PESSOA L. CÂMAAA- Não. 
que eu me lembre, não_ me chegou. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Não? 
O serviço não tinha controle? 

Porque 116% de aumento é um exagero!. 

O SR. PAULO PESSOA-L c::J.J.to.ARA - É, 
mas, realmente, estávamos vivendo uma si
tuação completamente anormal e muita coisa, 
realmente, foi feita_e não se tinha um controle 
desejado, sem dúvida alguma. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
sempre com vantagens, não para a Interbrás, 
nem para os interesses do País? 

O SR. PAULO PESSOA L. c::J.J.to.ARA - A 
nossa grande meta, a nossa grande preocu
pação, como lhe disse, _Sr. S_enador era que 
as éoisas se processassem e que os produtos 
estivessem distribuídos a tempo e a hora. 

Nôs tinhamos um medo terrível que esta 
J)i3rte que é a mais fraca, onde .•. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Sena. 
digamos, a parte logística da operação. Mas 
a gente vê que houve falhas em todos os níveis, -
em todas as operações; não apenas na parte 
logística. 

O SR. PAULO PESSOAT.·c::J.J.to.ARA- Eu 
acredito que possa ter havido falhas, porque 
tivemos que modificar completamente a posi-

ção da Interbrás. A lnterbrás, de repente, ad
quiriU essa iniportância toda. A lnterbrás não 
era uma empresa imp-ortadora, ela não pàde 
admitir uma única pessoa, os seus quadros 
estavam todos ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Pois 
é. Mas a lnterbrâs, pergunto a V. S•, ela conti
nua a receber do Governo, a_tualmente, mis
sões de importação mais ou menos do mes
mo tipo das que recebeu em 86. Ela já se 
modificou estruturalmente?" 

O SR. PAULO PESSOA L CÂJ'oARA - É 
possível, eu não sei lhe dizer, não estou mais 
n~ lnterbrás, de modo que não sei. Agora é 
possível que esta experiência tenha lhe valido 
...... e acredito que sim- para aprender e·cor
rigir- urna série de falhas que existiram. Nã 
posso· negar isso. Mas de um modo geral, 
essas· falhas não foram suficientes para que 
prejudicasse a grande razão de ser dessa coisa 
toda~ que, apesar dos pesares, acho que a 
lnterbrás cumpriu a sua parte, dentro desse 
quadro de importação -de uma quantidade 
brutal de produtos, em tão pouco tempo. 

o· sR. PRESIDENTE.(blrcei.J ·carneiro)-
86 queria fazer urria indaQação: 

Por que V. s~ saiU da Jnterbrás? Como saiu? 

OcSR. PAULO PESSOA L c::J.J.to.ARA- Eu . 
-saí em fevereiro porque fui convidado para 
ír-para a Diretoria da Petroquisa, de onde vim 
em última análise. Eu s_empre fui um homem 
de- petrõquíiniCa", trabãlhei na ár_ea da- Petro
quisa durante vinte e tantos anos e só saí de 
lá porque [ui" convidado para abrir o escritório 
da Interbrás em Roterdam. 

Posteriormente, vim para a Tnterbrás e fui 
para a Petroquisa, muito antes de qualquer 
coisa desse tipo. Quer dizer, quando fui para 
lá, jamais havia qualquer dúvida, jamais eu 
tinha rec_ebido qualquer indício d_e que pudes
se ter havido qualquer irregularidade nessas 
irnportações. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) -
E V. S' saiu, então, para assumir ... 

0 SR._PAULO PESSOA L c::J.J.to.ARA - A 
Diretoria -da Petroquisa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A Diretoria da Petroquisa. 

Posteriormente a sua saicla foi·lhe feita algu· 
ma indagação sobre essa questão em Comis
sões de sihdicância, inquéritos, coisas desse 
gênero no âmbito interno da Petrobrás? 

O SR PAULO PESSOA L. c::J.J.to.ARA- Ja. · 
mais. Eu nunca fui ouvido pela comissão de 
inquérito da lnterbrás, da Petrobrás, da Policia 
Federal, nada. É a prfmeíra vez que estou de
pondo numa comissão a esse respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Muito bem. Era isso que gostaria de escla
recer. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- Então, 
terminamos com as nossas perguntas para 
o Sr. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
ConvocamoS, então, o Sr. Paulo César F_erreira 
Moreira, ex-chefe da ARCOP e GEOP? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
- favor:·o seu nonie completo? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Paulo CéSar Ferreíra Moreira. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais 
os cargos que exerceu na interbrâs? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Bom, o único cargo de chefia foi este, pri· 
meiro e único. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Qual 
o cargo? \, 

OSR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- Chefe da Arcop. Área de Contratos Opera
cionais. 

O SR. RELATOR (Mauro Borge_S) ~--0: Sr. 
continua no mesmo cargo? 

OSR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Não. Fut-demitidoem26de mãiode 1987, 
se não me engano. 

O SR. ~_!..ATOR (Mauro Borges)- Conti
nua na lnterbrás? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Não. 

_ _Q SR._RELATOR (Mauro Borges)- Quais 
eram as tarefas e as responsabilidades do seu 
cargo? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIR MOREIRA 
- Era contratar serviços: transporte, estiva, 
armazenagem quando tinha, enfim, todos os 
serviços inerentes à exportação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Muito -
bem. 

Qu.;~l foi o critério adotado p-ara a escolha 
da empresa encarregada da supervisão e ins
peção da came bovina congelada, originária 
~a CEE? Quaf foi o critério? - -

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- Essa parte da supeiVisão o Agnaldo, que 
era o meu gerente, participou diretamente. Pa
rece-me que tinha sido indicado, lá pelas em
presas ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Bem, 
o Sr. participou da inspeção de carne conge· 
!ada? · 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borge-s)- É outra 
área, a sua? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- Não, era a minha área. mas essa parte, 
quem participou diretamente, foi o Agnaldo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que o telex de contratação foi dirtgído à Supe
rinspect? O serviço que ela executou? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Da supervisão aqui? 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 11 5667 

O_SR. RELATOR (Mauro Borges)- Os ser
viços que foram adjudicados à Superinspect. 

O SR. PAULO CÉSAR FERRERIAMOREIRA 
- Porque eu recebi ordens do meu gerente, 
que teria que s_er a_Superinspect, parece que 
estava sendo indicada pela empresa que ven
deu a carne da lnterbrâs, se não me falha 
a memória. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Muito 
bem. Houve alguma pesquiSa interna para sa
ber se o preço da supervisão definida estava 
de acordo com a tendência do mercado para 
este servis:o? Houve alguma pesquis~ interna? 
O Sr. não é obrigado, evidentemente, a res
ponder o que um outro diretor tenha falado 
eco-relacionado. O Sr. responde, naturalmen-
te, sem influência. - -

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- Eu não me recordo se houve a pesquisa. 

O SR. RELATOR (Mouro Sorges) - Em 
que portos a Superinspect atuou? E que outas 
empresas atuar_am, na época, sem relação ao 
mesmo produto? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- Olhe, a Supel'inspect- áfua, acho que oem 
quase todos, não me lembro quais os-portos. 
Porque esta parte de supervisão é como eu 
disse ao Sr., o Agnaldo tratou mais direta
mente. Para eu lembrar tudo fica ... 

O SR. RELATOR (fllat.iro-Bór9es) - O Sr. 
se lembra das outras empresas que atuaram? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Só_se 
lembra de Superinsp-ect? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Sim, Sr. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- De que 
forma foi realizada a seleção das empresas 
que se ocuparam do transporte? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- O transporte, nós ligamos, na época, não 
sei se a sigla correta_ é BTF, pedimos informa· 
ção aos sindicatos desSa- p-arte frigorífica e in
dicaram as melho~es empresas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
houve implicação de jornal, de nenhum con
vite? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que a maioria dos casos, a forma de_ co_ntra- · 
taçào tendeu para o pagamento por veicu
lo/dia ou fração, e não para outras modalides, 
como tonelada:quil6metro. 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- A tonelada-'quilómetro, primeiro, porque 
o transporte frigorifico, qualquer tipo de trans
porte. eles põem él capacidade do veiculo_ ou 
a tonelagem efetivamente carregada. Essas 
carnes. os caminhões pegavam 15, 12 tonela
das. e a capacidade deles era de 25 toneladas. 
E houve caminhões que ficaram parados até 
72 horas nos armazéns do porto._Já eles sa
bendo disso. eles não queriam por viagem. 

porque havia este problema e, inclusive, por 
falta de caminhões, na época. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- ~l!ito 
bem. Qual é a sua forma-ç~o profissiohal? Pa
re~ce que- ó sr: não disse. 

·O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
_.:.. Eu só trabalhei na lnterbrás. 

OSR. RELATOR (Maüio Bõiges)..:.... ~ enge
nheirO? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA LIMA -
Não, eu fiz Administração de Empresas. 

o-sR. RELATOR (Mauro Borges)- Curso 
de Administração? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
~É. 

O SR. RELATOR (Mauro 6orges) - Por 
que, pã_ra_solicitar a homologação dos contra
tos de transportes, o Sr._se gulo_u por um mo
delo elaboraQo pelo Sr. Felício_ Ferraz. Asses~ 
sor de Gabinete do Dr. Pai.,JJO Pessoa çie Lima 
Câmara? 

O SR..PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- Çontrato de que, que _o ~r. falou? 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)- Con
trato de transporte. 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Não êsiou lei-obrado nãQ. · 

__ .o SR_- RElATOR (Mauro Borges)-- Não 
está lembrado disso? 

O SR. PAULO CÉSAR I'ERREIRA MOREIRA 
_,Eu acho que nós é q_ue fizemos, mais ou 
menos ... __ 

0--SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr. 
rez-o seu próprio modelo? 

O SR. PAULO CÉSARF'ERREIRA MOREIRA 
--..Não, nós pedimos informações, porque nós 
nunc:~ tínhamos feito, incluSive, transporte fri
gorifiCado. Nós tínhãmoS... -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Bom, 
pOJ'qúe devia ter um contrato, mesmo que 
nâo tenha havido licitação, o negócio não foi 
verbal, não ê? 

O SR. PAULO CÉSAR FERRIRA MOREIRA 
- Não, teve um contrato. 

Q·sR:-RELA.TOR (Mauro Borges)....::.. Póis 
é. Houve recomendação, de qu~m. para_seguir 
este método (je trabalho? Quem fei? O Sr. 
é que fez o modelo de contrato_? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Não. Na época, nôs procuramos ver outros 
tipos de contrato que a gente tinha. contratos 
de carga seca, e procuramos adaptar, da me
lhor maneira passive\, a carga sec_a, ~carga 
frigorificada, porque a gente nunca tinha feito. 

O SR. RELATOR (Maur":õBorgeS) --A ~s
sessoria jurídica da Petrobr ás não entrava nes
tas questões? 

. O SR. PAULO_CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-EntraVa antes -de ser assinado pela diretoria. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Consul
taria juridica? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- É a A.JUR; O náme, Já. Assessoita JurídiCa. 
Seria a mesma coisa. Ela dava o pareCer delá 
Depois, porque, aí, a Diretoria assinava. É lógi
co, essa parte, eles é que faziam. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- Não 
seria estranho, em termos de hierarquia, o Sr. 
se dirigir a um superior hierárquico, tomando 
por base um modelo emanado do gabinete 
desse superior? Quer dizer, o Sr. como é que 

_ ~ocê--s~-_senti~para aplicar o seu modelo? O 
- Sr~ pediu a aprovação ou_·o Sr., mesmo, auto-

rizoU? 

O SR. PAULO CESAR FERREIRA MOREJRA 
~-N~o;eu n~o üriha poder.Para autorizar wli 
contrato. Nem para assinar o contrato, eu não 
assinaVa, porque n-ão tinha poder para isso. --_-

Olhe, o Que eu -voltO a dizer é qUe- nós fiZe
mos. eu a:cho que foi Isso. Agora, eu não estou 
lembrado desse caso que o Sr. está falando. 
EsSe Sr. FelTCíO,_~lj.aCfi6-que eu nunca rarel 
~!TI esta pessoªl_~ual'!t9 a me ajudar a fazer 

_ o __ ç__ontrato issq. Agora, eu não estou leml;nado 
desse caso que 6 Sr. está falaildo. Esse- sr. 
Felício, eu acho que eu nunca falei com esta 
pessoa, quanto a me ajudar a faz.er o contrato, 
eu_acho_que não:-_ 

O SR. RELATOR- (Mãur6-BorgeS) ..::.._ <J Sr. 
neg~ isso, então? 

. -

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
'--Em princípio, sim. Nós ê que fizemos, den
tro do que a gente podia fazer, ali, na nossa 
área. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges_)- Como 
Sr. procedeu para fazer o levantam~nto dos 
pre·ços das eStivas dos diversos portos brasi
leiros, para desembarcar a carga vinda da Eu
ropa? 

O SR. PAULO CESAR FERREIRA MOREIRA 
-Meu gerente, o Agnaldo, na época, porque 
deVfdO _ao conhedmoentÕ- que o funciQJJárjo 
Nelson Rosas tinha, iriuíto mais do que eu, 
o Agnaldo e todo mundo, fjzesse um estudo 
de preço para poder, em cima daquilo, come
çar a partir para as negociações com as em
presas de estiva~_ Então, praticamente ele é 
que montou isso. 

O SR. RELA.TOR - (Mauro Borges) ---:- O 
Sr . .que~r~e~~ 9 nome. --

·o SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-'- Nelson Rosas. 

O SR. RE.LA.TOR (Mauro _Borges) - Por 
que, ao citar oito portos de destino dessa car
ne, da sua pesquisa de preço, somente relaciO
nou três: Santos, Rio de Janeiro e Vitôria, como 
tendo sido levantados pela lnterbrâs. 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-_Não ~n~endi a pergl!nta 51ue OS!. fez. 

O SR. RELATOR ·(Mauro Borges)..=.. O_sr: 
Não tem uma justificativa? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
-Não entendi a pergunta que o Sr. fez. 
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O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que, ao c:itar oito portos de destino da carne, 
a sua pesquisa de preço só se interessou pdr 
três e não por oito? 

O Si~ -não fez pesquisa, ou a lntrebrâs não 
fez pesquisa? 

O SR. PAULO CÉSAR FERREIRA MOREIRA 
- Nós fizemos wna pesquisa, mas, basica
mente, nós escolhemos as empresas que nós 
julgãvemos já melhores para traba1har nesse 
ou naquele porto. 

O SR. ASSESSOR - Esda(ecéndo à Co
missão; essa nota ao GEOP, elaborada pelo 
Sr. Paulo César, esclarece que foi solicitado 
ao profissional Nelson Rosas, empregado com 
vasta experiência em operações portuárias, 
que efetuasse o levantamento de custos ope
racionais dos principais portos. Só que a nota 
consta apenas levantamento para três portos; 
Santos, Rio de Janeiro, e Vitória. Exatamente 
os três portos que foram entregues à- seM
porte. Com relação aos demais portos; Salva
dor, ltajaí, Recife, Rio Gráftde, e ParanaQUá; ~ 
apenas consta o que a nota ao GEOP dii, 
as cotações de acord_o com as prestadoras 
de serviços, dessas empresas que estariam 
prestando serviço. O levantari1ent.o .!\lpélas ·pe
gou três portos, por coincidência, os três por
tos, que tinham sido entregues à Serviporte. 

O SR. PAULO~CEsAR FERREIRA MOREIRA 
- Eu -não me lembro exatamente por que 
essa diferença que houve. Assina<io por mim. , 
Ele deve ter feito esse levantamento e não 
deve ter ... daí eu não estar record~ndo por 
que seria só os três portos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Real
mente, o Sr. não está dando nenhuma infor
mação precisa sobre nada que lhe foi pergun
tado. O Sr. não se recorda de quase nada. 

O SR. PAULO CE5AR f'. MOREIRA- Não. 
Ei..l me tecordo do que o Sr. perguntou sobre 
o problema da diária do -caminhão, eu sei, 
tentei explicar ao Sr. Isso aqui, como está escri· 
to, foi o Nelson Rosa. Eu também assinei lógi~ 
co, mas quem tratou mais diretamente foi ele_ 
e o Sr. Agnaldo Ubóreo sobre esses custos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual 
é a explicação para o custo desses três portos, 
levantado pela Interbrás, apresentado em valo~ 
res bem acima daqueles fixados pelo presta
dor de serviço, respectivamente, para Santos, 
Rio de Janeiro e Vitória? -- -- -- - --

0 SR. PAULO CE5AR FERREIRA UMA
Eu tenho a impressão, como o Sr. estava di
zendo para o Diretor, eu acho se que não 
me falha a memória, o Nelson, quando fez 
esses custos, a Serviporte- eu acho que tinha, 
que vinha com o preço - talvez _o erro foi 
n6s não termos guardado isso acima do que 
o Nelson fez - e quando foi contratado a 
seiscentos e pouco o que! faltou foi o outro 
preço que seria. SuponhO-eU, porque iSsO- foi 
tratado pelo Agnaldo, Nelson Rosas e o Presi
dente da Serviporte, esSes _custos--:--EU tenho 
aqui, para ler, tudo, mas eu não me lembro 
muito bem porque não participei diretamente, 
quase que diretamente nesses custos. 

QSR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve 
algum erro ou falha na pesquisa, ou a empre
sa, por estar re<:ebendo uma tonelagem ex
pressiva, ela mesmo, baixou os seus preços 
....... a Serviporte. 

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA- Eles 
abaixaram os preços porque pedimos para 
que assim procedessem, a partir do estudo 
que fizemos. -

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- Além 
da- Serviporte, que outras empresas foram 
cOntactadas, em Santos, Rio e Vitória? V. S• 
se lembra? 

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA- Não. 
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• 

recebeu alguma ordem para dar a Serviporte, 
as estivas de Santos, Rio de Janeiro e Vitória, 
a esses três portos? Recebeu instruções nes
ses sentido? 

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA- Foi
me traçado o perfil de uma empreSa boa -
teria que ser _uma empresa boa para fazer de
sistiva do trarisporte de carne. Em-cima desse 
perfil traçado, eu deduzi que seria ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem 
deu essas informações para V. 89 -

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA - O 
Vice·Presidente. 

O SR~ RELATOR (Mauro Borges) - Um 
chefe de área, na Jnterbrás, é responsável pelas 
informações prestadas aos seus superiores? 
Oaro que é, não é? Em qualquer área. 

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA- Não. 
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quan

do V. S• encaminhou ao gerente de operaçóes 
da lnterbrás a seleção das entidades estiva· 
deras, no documento que está c!tado ·o nome 
do profissional Nelson Rosas, qual a sua opi· 
nião técnica a resp<:;ito desse Sr.? 

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA- Ele 
é o melhor passivei, porque talvez seja dificil 
dentro do mercado do Rio de Janeiro ter uma 
pessoa com a capacidade dele. Há quarenta 
anos que ele trabalha nisso, e é dificil saber-se 
de uma pessoa que tenha o conhecimento 
que ele tem, não somente da lnterbrás, mas, 
dentro do Rio de Janeiro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Ele 
trabalhava dentro da lnterbrás? 

O SR. PAULO CE5AR F. MOREIRA -Sim, 
Ex' 

OSR.RELATOR(MauroBorges)-Econti· 
nua trabalhando? 

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA- Não 
Sei. Não sei não, Er 

üSR. RELATOK(Mauro Borges)- Os da
dos que v. s• apresentou, levantados pelo pro
fissional citado, Nelson Rosas, o foram para 
serem comparados? 

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA- Para 
fazer o estudo, montar os preços. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - V. S• 
acreditava, então, no que ele dizia? Achava 
qUe- era Um conselheiro, realmente, compe~ 
tente? -

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA-Acha
va. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Tinha 
conhecimento que, ao afirmar nesse docu
mento e_~r apresentando custos operado-

nais para compará·los com as propostas das 
empresas, prestava uma informação tenden
ciosa, desd~ que estes custos vinham superes
timados, por incluir trabalho notumo, além de 
despesas for do custo da -estiva ou de deses· 
tiva, $endo referidos para uma diáriã de des· 
carga de, rio mínimo, 35% suPerior? 

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA - Eu 
confiava nas informações dele. Digo a V. Ex" 
até que, muito mais do que eu, ele conhecia 
e conhece. Tanta é que o Aguinaldo pediu 
para que ele fizesse isso porqüe tinha inaiS 
conhecimento do que nós todos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quer 
dizer que V. s~ não imagináva cjue ele falhaSse 
tanto nesse sentiao, dando informações- que 
eram prejudiciais? · ' - -

O SR. PAULO CÉSAR F. MOREIRA- Ele 
nâQ falhoLJ; aconteceu, eu não sei. . 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- À vista 
dos telex de sua autoria, que redundaram na 
contratação da Serviporte, como explicar que 
nessa nota da GEOPV. s• afirma que os preços 
ali --referidoS eram as cotaçõés apresentadas 
pelas prestadoras de serviços? 

O SR. PAULO CÉSARF. 7>:0REIRA- Não 
entendi. Não entendi ó" que V. Ex• quis dizer. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -À vista 
dos telex da sua autoria, que redundaram na 
contratação de Serviporte, ambos de a-S..86, 

- Como explka que -essa nota ao GEOP V. S• 
afirma que os preços ali referidos _eram cota
ções apresentadas pelos prestadores de ser-
viço. ~- ______ o - ---~- _ 

O SR. PAULO~ CES/IR F.l'iOREIRA -Isso 
era o que eu estava dizendo ao senhor. Estou 
tentando lembrar que deve estar faltando um 
preço apresentado pela SeMporte, talvez até 
por carta, por E:ausa dessa diferença que dá 
de 900 para 600. T ehho certeza de que esSã 
carta nãó está aí, porque nós os fizemos abai
xar os preços, mas está faltando esse docu
mento. Tenho quase que certeza disso. 

O SR. ASSESSOR -A infOrmação ãe cjue 
a Assessoria dispõe é o anexo da Petrobrás 
ao seu relatório, que trata da Desestiva Servi
porte, Serviços Portuários e Marítimos S/ A. 

O Anexo n~ 13 traz um telex, do dia 8 de 
agosto de 86, assinado pelo Sr. Paulo César 
Ferreira Moreira _e dirigido à Serviporte, em 
que a Serviporte é nomeada, "condicionada 
à aceitação de nossa contra-proposta abaixo 
especificada, para efetuar serviçoS Cie deses
tiva de mais ou menos setenta mil toneladas 
de carne congelada no porto do Rio de Janei
ro.•~ Dã mesma data há outro telex, que diz: 
"Solicitamos considerar as seguintes altera
ções telex acima:" 

Juntando esses dois telex, teríamos o preço 
que consta aí como sendo o-preço ofertado 
pela Serviporte, quando, na verdade, é o con
trário. O preço da Serviporte é estabelecidO 
pela própria [nterbrás. A Interbrás é que, em 
dois telex, estabelece o preço à Serviporte. 

Além disso, quando a Interbrás, nesse docu
mento que está aí, assinado pelo senhor, colo
cá esse preço de 900 e tantos cruzai:los por 
tonelada, inclui aí custos de trabalho noturno, 
quando a sua contra-oferta apenas se referia 
a trabalho diurno. 
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Quando o senhor assinou esse documento 
muitos_meses depois, o senhor tinha perfeito 
conhecimento de que estava prestando uma 
informação falsa. Disso não há dúvida nenhu~ 
ma. 

O SR. PAULO CESAR F. MOREIRA-Posso 
ter R me enganado, mas que eu estou prestando 
informação falsa, jamais! Enganar é uma coi
sa: prestar informação falsa é outra. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Algum 
superior seu, expressamente o Dr. Paulo Pes
soa de Uma Gama ou o Josemar Ferreira 
Nascimento indagou o porquê dessa discre
pância? 

O SR. PAULO CÉSAR F -MOREIRA- Não, 
Ex' 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Ne
nhum superior seu notou qualquer falha nessa 
questão de preço? 

O SR. PAULO C. F. MOREIRA --Não, Ex' 
É porque eu disse a V. Ex•, e isso aí 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sabe 
o senhor que a Comissão de Sindicância da 
[nterbrâs apontou, em relação à Operação 
Carne 11, o preço recebido nessa oportunidade 
pela Servport, como sendo 116% superior ao 
do mercado para a desestiva do referido pro· 
duto? O senhor respondeu à Comissão de 
Slndicância da lnterbrils, não? 

O SR. PAULO C. F. MOREIRA---' Não, Ex· 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)" - fv'\.as 
o senhor está a par desse problema, dessa 
elevação de 116%? 

O SR. PAULO C. F. MOREIRA- Não, eu 
não estava a par. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Ao que 
o senhor atribui a sua demissão da Jnterbrás? 

O SR. PAULO C. F. MDREfAA.:::. Segundo 
li no Jornal, dito pelo hoje Presidente da Petro
brás - tenho o recorte do jornal - fui demi
tido em 26 de maio-. porque não fiz concor
rência. 

O SR.-RELATOR (Mauro Borges)- O se
nhor confirma ter dito. na presença de três 
pessoas, na sala do então Gerente de Opera
ções, Agnaldo Silva Libério, que o Vice-Pre
sid'ente da lnterbrás, Sr.Josemar, mandou-lhe 
dar a desestiva dos Portos de Santos, do Rio 
de Janeiro e de Vitória à Servpot? 

O SR. PAULO C. F. MOREIRA - Não, não 
confirmo ter dito na frente de três pessoas. 
O que eu disse-foi o que eu disse a V.Ex" 
ontem: que foi traçado um perfil- não lembro 
exatamente as palavras - do qual deduzi que 
teria que ser a Servport, que era uma empresa 
boa e já prestava seiViço para nós. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Em 
virtude de que o Sr. Agnaldo da Silva Libôrio 
estaria fazendo essa afirmação quanto ao se
nhor? Seria uma acusação- gratuita, leviana?_ 
Ele tinha alguma briga com o senhor? 

O SR. PAULO C F. MOREIRA- Creio que 
sim, evidentemente niiiO tenho c:omo provar. 
Ele" foi o causador da niinha perda de chefia 

já antes disso. Estou dizendo a : V. Ex" que 
não tenho como provar. Só pode ser isso. 
Ou, então, desespero de ficar lá no emprego, 
porque ele é o único de todo mundo que ainda 
está trabalhando na Interbrás. A pessoa, quan
do está desesperada, agarra-se ao que vier. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O se
nhor pode, evidentemente, dizer qualquer ou
tra coisa que possa esclarecer, mesmo que 
não tenha Sido perguntado, para que o senhor 
não seja vítima de alguma equívoco ou de 
faltar de liberdade de falar as coisas. O essen- · 
cial ê a clareza. 

-A que o sénhor atribui o- fatO de duas pes
soas, Sr. Agnaldo Libório, da lnterbrâs, e o 
Sr: Ainalao Gonçalves da Costa, ~-gerente 
do Rodoviilrio Michellon, estarem fazendo 
acusações ao senhor de ter participado de 
irregularidade em casos diferentes, como a 
~tiva_ da carõe, e de_ t~r recebido propina para 
_[avgr_~cer a referida empresa de transpot:t;e? 
SeO~UJ"lL_complô coritra o senhor? Haveria 
algum motivo para tanto? -

O SR. PAULO C. F. MOREIRA - V. Ex' 
aisse Sr. Agnaldo e o Sr. Arnaldo? 

O SR. RELATOR (Mauro ll"orges)- Agnal· 
do e q Sr ,_Arnaldo da _Costa_. 

- - ----

0 SR. PAUI..CLC. F. MOREIRA-O Agnaldo, 
ac:ho que talvez seja pessoal, porque ele me 
prejUdicou. Acho que ele me prejudicou. 
Quanto ao outro, não sei, porque nunca vi 
essa pessoa na minha vida. O que póde ter 
Sido é que, _se não me falha a memória, essa 
pessoa foi demitida do Rodoviário Michellon. 
Ele pode ter feito isso. Agora, também ouvi 
dizer que essa mesma pessoa é estelionatária, 
falsifico_u documentos da própria Michellon. 
Tam&em- pode ser um motivo de vingança. 
É o que-ouço dizer~ Uma pessoa para acusar 
a o_utra primeiro precisa saber se ela é idônea. 

O SR. RELATOR(Mauco llorges)- Obri
gado. 

___ O SR. PRESlDEf'ITE _(Dircell Carneiro) -
A- PresidênCrã susp-ende ã Se5Sào por alguns 
minutos. Em seguida, reabrirâ. para dar conti
nuidade. aos trabalhos. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu C9.rneiro) -
Reabrimos a sessão, dando continuidade aos 
depoimentos. Inclusive, os depoentes já pres
taram jura_mento. _ 

Ouviremos a"fiora o Sr. Lélio Martins da Cos
ta,-ex-Diretor da Interbrás. Esta com a palavra 
o Relator para os procedimentos. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- Vamos 
chamar aqui os dois símultaneamente, cada 
um falará de per si: o Sr. Lélio Martins da 
Co_s.ta, em primeiro lugar, e o Sr, Odyr Figuei
redo Borges. Por favor, nome cmpleto. Sr. Lê
lia. 

O SR. LÉLIO MARTINS DA COSTA- Lelio 
Martins da Costa. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Oscar
gos exercidos na Interbrâs? 

O sR. LÉUO MARTINS DA COSTA-- Fui 
Diretor da lnterbrás, de 2 de setembro de 1985 
até 31 de março de 1987. 

O SR. RELATOR (Mauro BÕrgesJ :..:.....-A sua 
responsabilidãde no cargo, a sua Corripetência 
principal qual era? 

O SR. LÉLIO MARTINS DA COSTA- Na 
Diretoria da lnterbrás, embora fosse um órgão 
colegiado, havia uma distribuição por áreas, 
que respeita ao aspecto administrativo e de 
supeiVisão geral. Então, eu tinha sob a minha 
supeiVisão a Gerência de OperaÇões· Finãn
ceiras, a Gerência de Contabilidade, a Procura
doria Financeira e a Gerêricia de Processa
mento de Dados. 

O SR. RELATOR_ (Mauro Borges) - Fare
mos perguntas ao Sr. Lélio e depois ao Sr. 
Odyr. Te-rão que sei r separadas por causa do 
problema da gravação-- p-oder dar confusão. 

Sr. L~lio, o Sr. Jorge de Oliveira Rodrigues, 
ne"sta CPJ, afirmou que a Socopa lnterQacional 
lhe foi apreSentada como já seledonada. As
sim,- nota técnicá autorlzattva para iniciái' as 
negoCiações com a referida empresa rião po
deria ter resultado de uma seleção que tivesse 
sido então realizada. o que o senhor atz? 

O SR. LELIO MARTINS DACOSTA- To
~~i conhecimento através da exposjç_:ão- feita 
pelo Diretor Aristides Corbellioi .. quando ele 
submeteu à Diretoria da lnterbrás a indic-ação 
dessa Socapa Internacional para ser a empre
sa operadora na compra da carne junto à Co
munidade Econômica Européia. Na verdade, 
ele encaminhou o assunto à Direlo_ria, diz.endo 
que estava encaminhando com base numa 
proposta do Sr. Jorge, que era o Gérente na 
época do Gepin, não me lembro mais a Sigla 
- acho que era d~ Produtos IndustriaiS, 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges)- Então, 
não houve realmente uma se/eção? 

O SR. LÉLIO MARTINS DA COSTA~ Nao 
posso dizer a V. Ex• Possivelmente, na área _ 
do Diretor Corbellini é que teria havido esses 
levantamentos. 

O SR. RELATOR (Mauro B_orges) -Se hou
ve seleção, foi por ele? 

. O Sr. WILSON DE_LUCA- FOi por ele. 
A Qiretoria foi apreseniadã uma prOpoSta de 
se contratar a Socopar!internacional, e um ar
fãZõado que nos pareceu perfeitamente ló
gico. 

-o SR. RELATOR (Mauro 6orges) - V. S .. 
tem alguma coisa a mais, para esclarecer so
bre o assunto da seleção? 

O SR. WILSON DE LUCA- Apenas que, 
posteriormente, quando o assunto foi levado 
ao Cinab, tivemos a informação, nova·men"te 
atráves do Diretor Corbellini, de que o Cinab 
tinha recomendado a inclusão de mais uma 
empresa como- op-eradora - a Solgeviandes 
- mais adiante. 

O SR. RELATOR (Mauro B~rges)-A Seap 
e _o Cinab recomendaram_ a Solgeviandes? 

O SR. WILSON DF LUCA -A inTormação 
que tenho foi dada pelo Diretor Cobellini, que 
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teria recebido essa solicitação por parte do 
Gnab, e também se incluir a Solgeviandes. 
Isso foi levado ao nosso conhecimento, na 
Diretoria, porque faço parte dela, e, assim, faz
se_ um cantata_ com a Solgeviandes, que acei
tou trabalhar de comum acordo_ com a Soco
par na operação. 

com uma única empresa, quando haviam ou
tras empresas interessadas? Isso poderia, com 
certeza, resultar em preços menores para a 
compra mencionada. 

O SR. WILSON DE LUCA - Eu não sabia 
da existência de outras empresas interessadas. 
Foi levada uma nota à Diretoria explicando ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Qual 
a apreciação de V. S' sobre 0 fato da [nterbrás, O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Onde 
sem explicitar a forma de seleção, indicar uma e-stava V. EX• naquela época? ' 
única empresa, para realizar um negócio de O Sr. WlLSON DE WCA ......,... Eu eStava na 
vulto, como seja o de aquisição -de 100 fnil Diretoria do Rio de Janeiro. 
toneladas de carne bovina congelada, oriunda 
da Comunidade Európeia? Como V. s~ inter- O SR. RElATOR (MaurO Borges) - Por 
preta esse fato? - ---que a Diretoria da [nterbrás deu carta branca 

ao Diretor Aiistides Maria Corbellini, para de-
O SR. WILSON DE WCA- Por não conhe- senvolver as negociações com a Socopar in-

cer muito o mecanismo de operação junto temacional? V. S• Sabe? 
à CEE, louvei-me nas informações dadas à 0 SR. WILSON DE LUCA _ Normalmente 
Diretoria pelo Diretor Corbellini, que encami-
nhou essa nota técnica, basicamente do Jorge esta era uma prática de companhia. Confiá-
Rodrigues, onde nos esclarecia a necessidade vamos nas ações dos Diretores e cada um 
de ter 0 operador, e as razões já citãdas, aqui, deles atuava e, depois, nos apresentava os 
que indicaram porque essa Socopar era a em- seus atos de gestão, que eram devidamente 
presa que eles a_conselhavam fossem contra- homologados pela Diretoria. Isso não era es-
tada. É só isso que posso--dizer. pecífico para o Diretor Corb_ellini, mas nessa 

área operacional todos tinham esse tipo de 
O SR: RELATOR (Ma1.1ro Borges) - V. S• delegação. 

não teria uma s_olução melhor do que essa? o SR. RELATOR (Mauro Borges)_ Quan-

0 SR. WILSON DE LUCA- Não, rea1mente do dessa reunião de discussão da nota técnica, 
eu tinha como tenho até hoje - muita con- V. s~ recebeu alguma informação adicional 
fiança no trabalho do Diretor CorbeUini, e de urna só empresa estar definida para parti-
achei, o que ele estava colocando que era cipar de negociações com a lnterbrás? 
a forma mais correta. o SR. WILSON DE LUCA _ Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S• 
aprova o modelo adotado pela Interbrás, de 
realizar escolhas, tendo em vista critérios sub
jetivos dos seus dirigentes eventuais, proble
mas de impressões, convicções? Acha que 
isso substitui outros métodos ma!s prátícos 
de verificar ofertas? V. s~ aCha (Jue essa esco
lha de informações, nome, tamanho da firma, 
etc., é melhor do que verificar realmente as 
ofertas que cada uma poderá fazer? 

O SR .WILSON DE LUCA.- De um modo 
geral, evidentemente que não. V. EX há de 
entender que a posição normal para uma es
colha dessa natureza é sempre através de um 
processo de licitação o mais amplo, de maior 
oportunidade possível, num caso específico. 
Admito que, às vezes, tivemos que adotar, nos
so caso dessa importação de alimentos por 
conta do Governo, por diversas vezes, esse 
tipo de seleção, por falta de tempo suficiente 
para todos esses procedimentos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De que 
modo V. s•, no·seu setor, procurou estabe
lecer, para a [nterbrás, critérios trc;msparentes 
de seleção de_ empresa? V. St não deu opinião 
nenhuma? Simplesmente ac.atou e não fe.z ne
nhuma sugestão, nenhum reparo? 

O SR. WILSON DE LUCA - Não. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Por 
que V. s~ aprovou a nota técnica do Sr. Jorge 
de Oliveira Rodrigues, que autorizava-negOciar 

O SR. RELATOR (Mauro llorges)- V. S• 
teve conhecimento do interesse de outras em· 
presas? Foi informado sobre o assunto? 

O SR. WILSON DE LUCA- Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A con~ 
tratação interna dos serviços para entrega do 

- -produto dos frigoríficos indicados pela Cabal, 
da mesma forma a sele_ç_ão das empresas 
ocorreu sem a necessária concorrência. A fn
terbrás foi consultada, da m·esma forma que 
escolheu a Socopar, sobre a contratação des
se serviçO"? V. S• foi consU.ftado? 

O .SR. WILSON DE LUtA- Não. Também 
pela normas da Companhia, esse tipo de con
tratação não precisava ser levado à Diretoria. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quem 
é que faZia? 

O SR. WILSON DE L(JCA -Era problema 
da Gerência de Operações, a Geop. 

O SR. RELATOR (Mauro llorges) - Ele 
não precisava levar? 

O SR:·WILSON DE LUCA- Não. 

O SR. RELATOR (Mauro llorges)- V. S• 
não aprovou nada? Tem que aprovar ou não 
V. s~ colocou sua assinatura em algum con
trato desses? 

O SR. W[LSON DE LUCA. - Que me !em~ 
bre, não:- nem havia razão de ser. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Os se
tores-respiktivos-·tinham também carta branca 

para contratar serviços nos diferentes setores? 
Era regra geia.l a Contratação de serviço pelo 
próprio setor, ou só pe]o Diretor de Opera
ções? 

O SR. WILSON DE LUCA -Nós tinhamos 
uma norma especial para atividade "fim" da 
companhia - parece-me que o nome era 
"'norma para fechamento de negócios". Essa 
norma, tendo em vista a própria dinâmica, 
a velocidade das operações, dava esse tipo 
de delegação de competência, para as unida
des operadonaís. Outros tipos de servíço ou 
de atividade não tinham es_se tipo de dele
gação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Era 
praxe da empresa um Diretor; ou Vice-Pre
sidente indicar a empresa de sua preferência 
ou da sua confiança, para a realização de de
te~minado serviço? 

O SR. WILSON DE LUCA- Ql!e fosse do 
meu conhecimento, Não; na minha área tive 
esse tipo de problema. 

O SR. RELA.TOR -(M&u_ro Borges) - Mas 
verificamos que houve muita coisa na base 
de convicções, a respeito de firmas que tinham 
tradição, dispensando-se completamente 
qualquer espécie de-tomada de preços, já não 
digo de concorrência. 

O SR. Wil . .SOM ÓE LUCA- ConfeSSO j:)ãra 
V. Ex" que muitas dessas coisas tomei conhe
cimento, neste momento, ao ouvir alguns dos 
depoimentos dos que me precederam. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -a Dire
toria da lnterbrás em algum momento exigiu 
alguma fori:na.de prestação de contas das pes
soas encarregadas dessas contratações e dos 
setores respecttvos de operações? Havia pres
tação de_ contas dentro da firma, ou normas 
de procedimentos administrativos? 

O SR. WILSON DE LUCA -Sim, existiam. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S• 
tem mais alguma coísa a esclarecer dentro 
do que foi falado, que pOssa influir na melhor 
compreensão do que ocorreu? 

_Q_SR. WILSON DE LUtA--: Só posso dizer 
que me sinto hoilrado em poder colaborar 
com os t.(abalhos desta Casa, e lamento que, 
pela minha atividade na Companhia, eu não 
estar envolvido nos pormenores dessas opera
ções e poder esclarecer melhor os _fatos,_ a 
esta Comissão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S• 
está fora_dctl_n_t_erbrás desde quando? 

O SR. WILSON DE LUCA- De§c!e 31 de 
março. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Exerce 
alguma atividade particular? 

O SR. WILSON DE LUCA--, Não, trabalho 
como Diretor da Petroquisa, um-a oUtra subsi
diária. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Di reter 
de quê de licitação? 



Outubro de 1989 DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção H) Quarfu'feira 11 567í 

O SR. WILSON DE LUCA- NãO. Da Petro
qulsa que é uma holdingpura da Petrobrá$ 
e a nossa atividade principal é acompanhar 
os nossos investimentos nas diverSas empre~ 
sas do setor petroquímica. Dividimos essas 
empresas pelo número de Diretores: Há deter
minadas empresas das quais eu sou o Diretor 
de contato e acompanho mais diretarnente.. 
Paralelamente tenho ainda uma função de su
pervisão da área financeira da Companhia, em 
razão, talvez, da minha origem de BNDES. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. S• 
está trabalhando na Petrobrás há quantos 
anos? -

O SR. WILSON DE LUCA - Sou ·egresso 
do BNDES e fUi trab'ã1har como Diretor da 
Peiroquisa desde 2 de maio de 1974. Trabéi
lhei até o final de agosto, quando fui ser Diretor 
da lnterbrâs; sai da lnterbrás e voltei a Petro
quisa, para organizar dentro da _petroquisa, a 
auditoria interna. E, no ano passado fui eleito_ 
Diretor da Companhia. -· - -

OSR RElATOR (Mauro Borges) -A Audi
toria Interna, na lnterbrás - ou mesmo na 
Petrobrás - é uma só, para a empresa toda, 
ou cada setor, cada área, tem a sua auditoria? 

O SR. WILSON DE LUCA- Não. Temos
no sistema Petrobrás, uma auditoria da própria 
Petrobrás que, pelas suas atribuições, deveria 
cobrir a auditorias todas controladas pela Pe-
trobrás. _ _ __ 

Com a expanSão do slsterriã,-ISSo se tomou 
realmente impossível, inclusive o próprio ta
manho de empresas como a SR-Distribuidora, 
a Interbrás, etc., levou a que cada uma delas 
passasse a criar a sua própria auditoria interna. 
E, possivelmente, o próprio Governo deter
minou que todas as estatais passassem a ter _ 
sua auditoria interna. Foi a razão da criação 
da auditoria interna da Petrobrás, que até en
tão não tinha, e me encarregaram de constituir 
esta unidade na Petroqufsa. ' 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Muito 
obrigado. Vamos ouvir o Sr. Odayf" FiQueiredo 
Borges, quanto à questão dos nomes e dos 
cargos que S. s~ exerceu. 

O SR. ODAYR F. BORGES- Meu nome 
é Odayr Figueiredo Borges e sou Engenheko 
da Petrobrâs, desde 1961. Exerci .cargo na 
Refinaria da Caxias, na área da Operação, no 
início da operação. Fui Coordenador de insta
lações off shore e de Produção no Nordeste 
brasileiro: sempre na área de Produção. Atua!
mente continuo lotado no Departamento de 
Produção 'da Petrobrás. Depois fui ser Geren
te-Geral Adjunto da lnterbrâs,_ quando de sua 
criação, em 1976. Fui, em seguida, convidado 
para ser Gerente-Geral da Braspetro, quando 
do desenvolvimento dos campos de Maginot 
e Naharum. no Iraque. Lá, fiquei por dois anos, 
vohei à Petrobrás para chefiar a Engenharia 
do Departamento e; depois, fui ser Assistente 
da Diretoria da Petrobrás, quando fui eleito 
para Diretor da lnterbrâs, de 3 de setembro 
de 1985 até 31 de março de 1987. 

Atualmente exerço·a função de Assistente 
de Conselheiro do Conselho de Administração 
do;~ Pet(·qb_rás. 

O SR.:::RELÃtOR (M"ãuro Borges) -Mas, 
na Interbrás qual era exatamente a sua função? 

O SR.DDAYR F. BORGES -A minha fun~ 
ção na Jnterbrás era a exposição de Serviços 
de Engenharia ... 

O SR RELATOR (Mauio Borges) -Expor· 
taç-ão?- ---

O SR.-OÓA YR F. BORGES - Exportação. 
SerViçO de Eri.genharia ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
-trabalhou no c~mpo de importação? 

O SR OóAYR F. BORGES - Não; porqile 
a Jnterbrás sempre teve a ótica de exportar, 
desde a sua criação em 1976. 

O _SR. RELATOR (Mauro Borges) -Expor
tar 9S p-rodutos derivados de petróleo? 

o SR._êrDYR F. BORGES_:_ NãO;- inclusiv;-·· 
eu tirihã--lJflla área de exportação de metais: 
alumínios e ferro Quza, eSpecifiCamente.-

Mas, na minha área eu tinha 3 gerências, 
espedfiCaffiente, além de escritórios na Amé· 
rica Latiíla: tinha a Ge:rênda_ de SerViÇos de 
Engenharia, a Gerêncía de_ Metais, que abran
gia bas,camente o ferro guza e o alumínio, 
e uma Gerência AQ_ministrativa, que era a ad
ministr<Jção da Corlipanhia propriamente-dita, 
no sentido de telefones e administraçã_o dos 
prédios que ela ocupa. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) -Assim 
talvez fique mais claro. Como V. s~ já ouviU 
o depoimento do Dr~LéHo Casta, talvez fique 
mais simples V. 3' dizer o que sabe a respeito 
da escolha da Socopar? 

o SR. OlfAYR F~ BORGES -Se v. Ex' 
me permitisse. eu gostaria de fazer uma pe-
quena aprecíação - rlãó"Vóu tomar _mais do 
que_ urii minuto - com J'elação a nossa ativi
dade na lnterbrã_s. Inclusive, isto foi fruto de 
um documento, que encaminhei ao Tribunal 
de Co"nfaS -aa União_ qUe, V. Ex• quiser passo 
à suas mãos. 

GostãrU'i de falar exatamente sobre este Pia· 
no~.a_ministrativo da Diretoria, em que cabe 
resssaltar que a lnterbrás_além do seu Conse
lho Administrativo, é gerida _por uma Oiretoria 
ExecutiVa e cujos membros, são designados 
áreas de contactos, sendo a estes facultado 
decidir dentro de suas esferas e atribuições, 
e a limites prêMfixados sob forma de ato de 
gestão. 

No período em apreço. ã Diretoria~Ex~ç_L!· 
tiva, COmo corPo colegiado, da qual eu era 
membro _eleito, . .só coube deliberar acerca de 
fatos jâ devidamente debatidos aqui, cristali
zados sob forma desses referidos atas_ de ges
tão, ratifiCanc{o-o,o q posteriori. para legitimá
los sob o ponto de vista estatutârio e das leis 
que regem a sOCiedade anOnima. Não obsta'n
te, esses atos de gestão, antes de homolo
gados, foram sempre amplamente debatidos 
e justificados, parecendo a todos os Diretores, 
naquelas circunstâncias, perfeitos e adequan-

dos àquela situação - evidentemente, salvo 
melhor juizo. 

Quanto à minha participação peSsoal, em 
relação à matéria, deVo consignar que em fã:ce -
aci Preceito do arl 14, do Estatuto da lnterbrâs, 
cabia-me dirigir às Gerências de-Metais, Servi
ços de Engenharia e Administração, não en
volvidos diretamente neste processo. e aqui 
valeria qualquer tentativa de minha parte, de 
prestar outros esdarecimentos mais especí
ficos sobre tais operaçõ_es. que não as de c_ará
ter amplo e -conjuntural, já mencionados, e 
outros ligados a reuniões e colegiados de que 
participe. -

Evidentemente que. vou ratificar. com rela
ç?lo à_ contratação da Socopar, o que o Dr. 
Lélio falou, poique nós recebfamos do Diretor 
Cobellini, tOdos oS argumentOs técnicos para 
aquele tipo de contratação. E eu considerava, 
naquele momento, qUe aquilo estava sendo 
feito com toda a lisura, mesmo porque enten
díamos que a Socopar-era uma empresa que 
tinha várias cooperativas1Ya EurOpa,-para cen
tralizar este tipo de_ atividade. E-eSses órgãos, 
na E~opa, são mafto fiscalizados, e naquele 
momento não acreditéwa que estivesse haven
do uma preferência específica. 

O SR. RELATOR (M<luro Borges)- Os Srs. 
não teriam nenhuma reunião? O colegiado 
da lnterbrás não se reuniria, para discutir al
guns assuntos? Este problema nunca foi trazi-
do à baila? - -

O SR. ODAYR F. BORGES-- Trouxe no 
Relatório final para a sua indicação e os argu
mentos eram tecnicamente aceitáveis naquele 
momento. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)-~- S• 
sabe como a Sogeviandes entrou na última 
hora? E foi- digamos assim- praticamente 
imposta urria coitexão,- um acordO; COm a Se
capar. V. S• sabe as drcunstândas em que 
foi. feito es,!a coisa? 

O SR. ODA YR F. BORGES - Ex', vou aqui 
repetir a palavra dos que me antecederam nes
te debate, çom relação à escolha da Soge
viandes, que, no Fundo, foi uma indicação 
que veio e foi aceita pelo Diretor da épocã", 
que estaYa coordenando esta contratação. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - [s.to 
para a Socopar, mas quanto à sogeviandes. 
não houve a menor licitação. Ela chegou, foi 
empurrada para o negócio, e ninguém sabe 
explicação nenhuma. Estamos atrils de quem 
possa dar uma explicação plãUS1vel disto até 
hoje. 

O SR. ODAYR F. BORGES- lnfelizmE!nte, 
não tenho, de memória ... 

O SR. RELATÓR (Mauro BorgeS)- Então 
v. sd nào sabe') 

OSR. ODAYR F. BORGES-- De memória. 
não sei. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S• 
tem algum reparo neste processo de escolha 
da Socopar e da Sogeviandes? Tem algum 
reparo de aprovação ou de objeção, _ou real· 
mente V. S' acha que tudo fõi nem f€ito? · 
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O SR. ODAYR F. BORGES -Acr~dito que 
sim, que tenha sido bem feito. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- De que 
modo o seu setor particular procurou estabe-: 
lecer, para a lnterbrás, que esteve transparente 
da seleção de empresa? V. S• deu alguma opi· 
nião a respeito da escolha de ,empresa, para 
a prestação de seJYiço, sobretudo? 

O SR. ODAYR F. BORGES- Ex', acredito 
que no momento, naquela faina de atender 
no mercado que_ era c:atent.e, naquele momen
to, e a minha_ e~eriência, na própria Compa
nhia, quando foi solicitada à r:rün_h~ Compa
nhia, a Petrobrás, solucionar problemas tam· 
bém de abastecimento de petróleo, abasteci
mento de derivados, nós temos um cadrastro 
e, evidentemente, nesse morn_entp utilizamps 
todas as armas, quase que fica valendo o prazo 
final de execução, pois nunca se antecede. 
Isto, evidentemente, dentro da lisura, porque 
temos um cadastro,_e_e_ste é que nos norteia. 

A licitação é uma coisa mais ampla, é públi~ 
ca e demorada; e a solidtação de uma tomaàa , 
de preço, às vezes é nliliS _r~pida. 

Então, na realidade,_ 'conhecedpr dos QTQ· -

blemas da minha \fidC) profissional na Compa·
nhia, de situaÇões de emergências aceitei 
aquilo plenamente e hoje não tenho nenhum 
reparo a fazer. 

O SR. RELATOR (Maurp Borges) - Qual 
a relação do Departamento ou da área do 
Sr. Corbellini, com a sua? 

O SR. ODAYR F. BORG~ :-Nenhuma. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) -:-É com
pletamente separada? 

O SR. ODA YR F. BORGES -"- Separada. 

O SR. RELATOR (Mau_ro Borges) -Quer 
dizer que V. S• não tinha cOnhecimento das 
ações do Sr. Corbellini? 

O SR. ODA YR F. BORGES -Do que ante
cedia, não, 

Do que ele prestava con~s à Diretoria, sim, 
Inclusive, como eu disse a V. Ex- as áreas eram -
distnbuidas, Eu, por exemplo, na minha área, 
na Exportação de Alumínio, nãç podia estar 
consultando os outrQ$ _Diretores, para fechar 
um negócio de alumíolo, rnesmo porque alu
mínio é Bolsa, temos que fechar na hora, 

O SR. RELATOR (MaJJrQ Borges) - Quer 
dizer que V. S• não participou dessas opera
ções, nessa questão de importação de carne?~ 
V. S• não deve contato? 

O SR. ODYR F. BORGES - Eu~ participei; 
evidentemente, quando foi apresentado à dire
toria, a decisão final_._das contratações, 

O SR. RELATOR (MauroBorges) -Bom, 
V. S• tomou conhecimento, mas teve alguma 
ação com relação à_s_pçJ~.es que se desenvol~ 
veram depois dessa escolha, ou ficou de fora? 

O SR. ODYR F. BORGES - Não, porque 
esses documentos eram apresentados à Dire
toria, de u_ma forma ... 

_9_SR RELATOR (Mauro Borges) -Mas 
eu digo, a aç~ÇI __ posterior à d&isão envoMª 
o seu setor de exportação? -

O SR. ODYR F. BC~GES- Não; não. 

O SR. RELATOR (t. <1URO BORGES)- Na
da? 

O ODYR F. BORGES- Não; a minha parte 
efã os Serviços de Engenharia e Metais, 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)- Houve 
uma coisa que, de certa foi1Tla tinha conexão 
com V. St: a questão daquela adjudicação de 
contrapartida de aquisição por parte da Soco
par de me_rcé)_doria brasileira, no valor de 1 O 
milhões __ de dólares ou algUma· coisa aSSim. 
V. s~. não ioinoü pa~e?" Não soube disso? 

O SR ODYR F. BORGES_- Sim, mas isso 
aí era uma operação- de contrapartida, Em 
detaJhe, evidentemente, foi toda fechada pelo 
Diretor, 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -V. S• 
não era encarregado da área de Exportação 
dã lnterbrás? 

O SR. ODYR F. BORGES - Não, todos 
nós éramOs expOrtadoreS, vamOs dizer assiin. 
A minha área era especificamente Alumínios, 
Serviços e Ferro Guza, 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Só nes
sa parte? 

Houve uma contrapartida; foi oferecida; V. 
S• sabe se foi cumprida essa obrigaç-ão? 

O SR.: ODYR F. BORGES - Não sec riá6 
estou a par. 

<YSR. _RELATOR (Mavro B"orges)- E a 
questão da cota Hilton _l:émlbém de importação 
de carnes especializadas, tom um valor várias 
vezes superior ao -preço normal; V. 8' sabe 
se_ isso foi finalizado em negócio prometido 
da c_otq_Hilton? 

O SR. ODYR F. BORGES- Eu tomei co
nhecimento, na época, que durante as nego
dações com ·a -soco par qUe, vamos dizer as
sim, a Interbrás conseguiu, nessas negocia
ções de iinportaÇão da carne, a exportação 
de um valor - que eu não me lembro exala
mente se 2 mil toneladas ou 4 mil tonela
das/anos- para começar cota Hilton; porque 
é uma Carne mais nobre. 

-Q SR. RELATOR (Mauro Borges) - Essa 
não era a sua área de serviço? 

O SR ODYR F. BORGES_:__ Não; não era 
a minha área, mas ficávamos tomando conhe
cimento_ nas reuniões. - --

OSR.REU\TOR(MauroBorges)-Nacon
tratação interna do serviço, para a entrega do 
produto- nos frigoríficos indicados pela Cabal, 
da mesma forma a seleção de empresas, ocor
reu sem concorrência, V. S• éstá a par disso? 
Isso interferia-Com o seu Departamento? 

O SR. _óDYR F. BORGES.___: Não. Era com-
pletamente Sepai-ad6. ·· 

Q SR. RElATOR (Mauro Borges) -V. S• 
tem algo mais com que possa escla_reçer estes 

assuntos que foram trazidos a público aqui? 
Alguma cqisa que nos possa colocar com me~ 
lhor visão sobre a verdade do5 fatos? 

O SR. ODYR F. BORGES - Senador, eu 
me sinto bastante honrado com essa sollcita:. 
ção, mas acho que, como a· minha atividade 
era muito específica, eu estava muito- mais 
orienta:db na área de Serviços e Engenharia, 
que tomava bastaóte o meu tempO, e na área: 
administrativa que é basta-nte pesada; se-mpre 
a administração é um problema sério. Na reali
dade essas decisões não,_.,, 

-0 SR RELATOR (Mauro Borg~s)._- V. 5' 
está na mesma ár~a_ em que estava ou não? 

O SR. ODYR F. BORGES- Não, Ex• Agora 
estou _ _como -Assistente dos ConSelheirOS, dO 
Conselho de AdministraÇão da -Petrobrás. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ~Muito 
obrigado, 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Gostaria airlda de faier mais um!f jndagação 
final. Solicitaria aos três ex-Diretores o següill
te aspecto: nós ouvimos o ex-Presidente. da 
lnterbrás, aql,!i na Coroi,Ssão, ~ ele chamava 
riluito a ate-nÇãO -parã- O -aspecto de que as 
decisões tomadas __ eram de responsabilí.dade 
de um colegiado dos Diretores. Então, em 
relação a esta responsabilidade queríamos fa
zer uma indagação relativa à cçmpra do milho 
argentino, A lnterbrás tei1Tlinpu por aceitar faw 
zer uma compra desastrada de milho da em
presa Marc Rich. Gostarfamos de__sal;>et qual 
a responsabilidade, nessa decisão, dos memw 
bras do colegiado aqul presentes? Podemos, 
já que o Sr. Odyr está c_om o microfone a 
frente, podemos começar por ele. 

O SR. ODYR F. BORGES - Eu posso ga
rantir a V. Ex~ que tomei conhecimento -dessa 
operação, de alguns detalhes dessa operação, 
aqui Na éj;>Oca, como disse, estava bastante 
dirigidO para as minhas atividades,- sabfarfloS 
da iminência do interesse do _Governo, em 
fazer uma importação urgente com aqUela fal
ta dO produto, e esses _d_etalhes de um milho 
fora de especificação, isso na época não foi 
levantado. Eu, realniente nãO enho nenhuma 
contribuição dar, desculpe-me. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Relativo à Marc Rich não seria bem o caso 
do milho americano, seria um_outro negócio 
com a Argentina que tinha uma característica 
de, por via terrestre, entrar no Brasil pelo Sul 
do Pais; coisas desse_ tipo. 

O SR ODYR F. BORGES - Eu tomei co
nhecimento que haveria um comboio grande, 
negócio de trem, mas isso vamos dizer, foram 
atos dos DiretoreS da época, e eles é qUe esta
vam fazendo essas ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - · 
Como tinha o caráter colegiado, V .S'também 
é u.m dos co-_r_esponsáveis pela decisão. 

O SR. ODYR FAGUNDES BRAGA -Sim. 
As-atividades específicas eram sempre, vamos 
dizer a&Sinl, trabalhadas e desenVolvidas pelos 
gerentes e dadas ao seu Diretor de_ ~ontato, 
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e o Díretor, evidentemente, depois, na hora 
de homologar, colocavawas no Colegiada. 
Através desses atos, desses _documentos, é 
que nós tomamos conhecimento deles; na 
época, pelo menos a mim, o rt~gõCTo pareceu 
correto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ólmeiro).-
V. S' não tem informações ele como essa deci
sãO foi tomada? Qual a homologação que par
ti<:ipou? 

O SR. ODYR FAGUNDES BRAGA - Sim; . 
a forma cõmo ele era. negociado. Evidente
mente havia interesse de custo._ de meio de 
transporte, que pudesse atender a esse volu
me grande, para aquele momento de escassez 
que o Brasil estava atravessando. 

Eu néio sei se os outros Diretores têm algu-
ma colocação, - -

O SR. PRESIDE:NTE (Dirceu Came~o)
O Sr. Lélio poderia também nos ajudar? 

O SR LÉLIO MARTINS DA CÓsTA-Acho 
que eu tenho. Não me lembro de coisas passa~ 
das há três anos, mas V. Ex• especialmente 
citou um fato que me ocorreu -agora. 

Eu me leinbro qu_e, realmente, foi convo~ 
cada a nossa Diretoria para um ato desses 
de homologação; um ato de gestão da área 
do Diretor Milanez-, a importação de milho da 
Argentina, Eu me lembro que nas explicações 
foi dado o fato de que essa importação ocor~ 
reria, através da Argentina, em razão de estar
mos com os portos já todos devidamente, 
quase qUI! asftxiados com .o_tamanho do volu
me de importações que estávamos proCes
sando, que vindo da Argentina haveria oportu-' 
nidade de se internar essa mercadoria, por 
via ferroViária. Esse é' O- detalhe que ~u me 
lembro da operação; lembro-me que isto foi 
nos levado à Díretoria como tendo sido uma 
recomendação do. Cmap mais uma vez, ou 
da Seap, eu já não sei, no sentido de nós 
realizarmos essa importação de milho da Ar
gentina, é o que eu me lembro. E a operação 
foi homologada na nossa Diretoria, s.em dú
Vida. 

O SR. pf{E$fDENTE (DiiceU Cameifo) _..:_ 
Sobre a mesma questão Sr. Paulo Uma Câ
mara 

O SR PAULO P.L tâmara __; E:u também 
não tenho muito a acrescentar, a não ser isso 
exatamente: que era mais um produto, mais 
uma importação que estavi:f Sendo realil.:lda 
dentro _daquele contexto todo, dentro· daquela 
quantidade toda, cujas condições vieram pro
venientes da Seap ou Cinab, sei lá, e foram 
tratadas pela Diretoria específica, que é o Dire
tor Milanez. 

O SR PRESIDENTE (D~ceu C:ameiro) -
Sim, essa operação, dada a sua natureza, ela 
impunha algumas situações que provaVel
mente muito pouco se pudesse conferir. Ma 
realidade, já que para o período que o Governo 
precisava, e a quantidade estabelecida deter
minaria qualquer coisa como 8 trens por dia, 
perfeitamente sincronizados com outros tan
tos do lado do Brasil, encontrando-se em Uru-

guaiana, durante um período de meses a fio. 
Isto, V. 5' tinha conhecimento de que era um 
operação tremendamente fantástica, do ponto 
_de ~sta operaciçmaJ? _ ___ _ __ 

O SR PAULOPL. CÂMARA- Com esses 
detalhes não conhecia. 

o-·SR:-PRESIDENTE (Dirceu carneiro)
Mas a homologação não compreende uma 
certa responsabilidade de Viabilização do que 
foi _decidído? . 

O SR: PÃULOP. L CÂMARA- Entendo 
que sim; mas nós confiáveis na proposta do 
Sr. Diretor responsável. Então, ele ... 

-O PRESIDENTE (Dirceu CameirU) - Dr. 
MiJ;;mez, no caso? -

O SR. PAULO PL. CÂMARA~ br. Milanez, 
no. Ca$õ .. g:ntão, a informa_ção. que recebemos 
era mais uma impcirtaçáo solicitada pelo Seap 
ou Clnab, não me lembro mais. Lembro-me 
desta explicação, de que a razão de se importar 
da Argentina é porque havia á possibilidade 
de se fazer p-or via feh'ovláfia,- em razãO elo 
congestionamento dos portos do País. 

· O SR PRESIDENTE (Dirc:ev Carneiro) -
E as origens e as formas com que esse negó
cio foi estabelecido não chegou a ser esclare
cido na decisão da lnterbrás; porqUe_ a, ela teria 
feito uma qualificaçao de einpresa.s do lado 
argentino, e todas elas .examinaram a inviabi
lidade de se fazer a Operação. Depois de al
guns meses ou de algum tempo voltou a ope
raçáo à ordem do dia_e ela foi, então, realizada. 
Até Se referia, em cdnvet~a. de que era "aque-

. la" operação. 

. O SR PAULO PL CÂMARA- E:u não co, 
nheço. Se Chegou ao nossO conhecimento 
alguma coisa _desse tipo, honestamente, eu 
não me lembro. 

O SR. PRESIDENTE.(Dirceu Carneiro)
Era isso, então, o que tínhamos a perguntar. 
Mu_ito obrigado pelo seu depoimento. (Pausa.) 

Passamos ao_ assunto te1ãfiVõ à Cabal com 
o. Sr. Mayr de Castro.Cavalcanti: (Pausa.) 

. ~licitamos, então, a sua presença. 
Convidamos q Sr: Mayi de Castro Cavalcanti 

para fazer o juramento. 

O SR MAYR DE CASTRO CAVALCANTI
Juro, como .dever de consciência, dizer toda 
a verdade, nada omitindo do que seja do meu 
conhedmento,_sob quaisquer fatos relaciona
dos com a investigação a c:argo _desta Comis
são parlamentar de Inquérito, destinada a apu
rar as irregularidades e seus .responsáveis pe· 
las importaçãoes de alimentos, por órgãos QO· 

vernamentais. · 

O .SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ 
De pronto passamos a palavra ao Senador 
Mauro B.orges, Relator desta Comissão parlaw 
mentar de Inquérito, para os procedimentos, 

O RELÃTOR (Mauro B.orges) .:.__ Sr. Mayr, 
o seu nome __ completo, funções que exerceu 
ou qúe exerce na Cob3l. E a sua tarefa prfn.: 
cipal e a sua competência administrativa até 
aonde ia? 

O SR MA YR DE CAsTRO CAVALê:Arffi:__ 
Mayr de Castro CavalcaDti. Na Cabal, inicial
ri-tente, ao chegarmos com 15 dias,· tivemos 
que assumir a PresidênCia em exercício, em 
consideração à sáJda do Dr. Scardua. Pil.ssa. · 
mos apenas pOucos meses no_ex"ercício, en
quanto chegava o outro Presidente, mas a nos~ 
sa atividade principal foi na Diretoria Fman~ 
ceira. Ainda hoje nos encontramos corr'io Dlre~ 
tor Rnanceko. 

"O SR RElAtOR (Mauro Borges)- Muito 
bem. Um ofício assinado por V. s~, em 24 
de junho- de 86, dirigido ao Si'. João Basco 
Ribeiro colocava a necessidade de cantatas 
p·revios, corn as-Únidades frlQ"orificas armaze~ 
·nadaras, para a estocagem da carne bovina 
importada dos Estados Unidos e da CEE: Es· 
ses cantatas visariam, notadamente, a contra
tação de reserva de espaços. Agora, eu tenho 
uma série de perguntas sobre isso. 

O que objetivavam esse cantata prévio? 
Qual era o fim deles? 

O SR MAYR DE CASTRO CAVALCANfi
A finalídad~ dOs con~tos prévios era. tendo 
em vista que a Cabal dentro do processõ ·era: 
a executora interna do proce-dimento da im
pottação, então, preocupava aoS nOsSoS fêcni~ 
cos o aspecto Cla carência dos armazéns frigo
rlfic:os existentes, e também já. nos preocupava 
que nesta oportunidade .que a carne estava 
por chegar, diziam os té:cnkos que tambêm 
coincidiria com a entressafra do suco de laran~ 
ja. E diante disso, como a gestora era a c-mab 
e a Seap, preocupou-rios ~iler que eram çon~ 
venientes contatos com a Cibrazem que foi, 
fia realidade_._ a major empresa preferencial 
que_ se utilizou para a armazenagem também 
nos pr:eocupava, ém· face disso, que houvesse 
cantata para um peifeito e completo ... 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -É Claro, 
uma medida _Qe previdência que faltou a muita 
gente. 

O SR MAYR DE CASTRO CAVALCANTE 
.- Nós tivemos essa preocupaçãO. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Além 
da capacidade de élrm?zenag~m que, em ane
xo, o seu Ofício fazia referência, qual era, na
quele momento, __ ~_d~~ponibiliçl!fde de_ espaço 
nos frigoríficos? A Cabal realizou pesquisas 
a respeito? QUãf é a indicação estatística? V, 
Sa, pode falar alguma coisa a respeito? 

O SR. MAYR DE CASTRO CAVALCANTI ~ 
Propriamente a estatística, o número, a capaci
dade, porque isto ê- uma atividade realmente 
mais vinculada à área comercia(. Mas eu sei 
que foram procedidos. dentro da- própria áfee,_ 
contatos com os frigoríficos e também com 

'o Abeafri, que era a Associação dos Frigorí
ficos, objetlvando, evidentemente, uma arma
zenagem. Lembro bem que em um desses, 
cantatas com _Apeafri nós conseguimos até 
urna tarifa preferencial monstrando a eles, que 
el~s iriam ter uma oportunidade de uma arma
zenagem graDde, _e como tal não era justo 
qUe fiCasse a tarifa comum que eles cobravam, 
porque naquela ocasião eles queriam até c::o-

. brar uma tarifa superior à tarifa da Cibrazem. 
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E nós estivemos ffiOS:tranQo que nã~-~e justifi
cava uma tarifa maior do_ que a d;a Cigrazern 
e que o justo. pelo contrário, é que houvesse 
uma tarifa preferencial. Lembro-me que na 
oportunidade eles aquiesceram a este detalhe. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -A Ci
brazem foi utJ.1izada pela Cobal? 

O SR. MAYR DE CASTRO CAVALCANTI
Muito. Na sua maioria, por sinal. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O refe
rido Ofício de V. Sa. menciona qJJe a chegada 
do produto se estend_eria at~_ d~embro. Desde 
que época a Cob<ll tinha conhecimento_desta 
informação? _Quem Q.~u a V, Sa, essa infOrma
ção? Foi justamente essa inform_ação que mO
tivou a ação de V.Sa.T-

0 SR. MAYR DE CASTRO CAVALCANTI
É porque, na oportunidade da carne que esta
va para chegar - pr~a-se a chegada em 
julho e_se não me falha a memória iniciou-se.. 
parece, em julho, e então, estendia-se até de
zembro. Inclusive, nesta oportunidade tam
bém fomos advertidos pelo corpo de técnk:os 
da casa, os quais estavam envolvidos no pro- . 
cesso da importação, de que haveria inclusive 
necessidade para uma reserva de espaço, con
siderando este aspecto anterior que nós fala
mos, da possibilidade da ocupação da área 
com o Sul. Mas isto _fgi um eStudo técnico 
e que, na realidade, na presidência em exeré:i
cío, foi-nos apresentado e. nós, c~utelosamen
te, levamos o problema_ à gestora que é justa
mente a Seap e a Cina_b. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual 
é a cadência mensal programada de chegada 
aos diversoS: portos, da carne bovina impor
tada, considerando a originária d_os Esi:ai:los 
Unidos e do Mercado Cof!lum Europeu? Sabe 
V.Sa. a cadência mensal programada? Recor
da-se? 

O SR. MAYR DE CASTRO CAVALCANTI
Cfeio que não, eu não posso-agora dizer; pos~ 
so talvez dar uma orienta_çã:_q_g~nérica. Esta 
previsão de chegada de navios, a escala de 
navios, ela também era controlada pela Seap, 
e havia muita falha. Por exemplo: eu me lem
bro muito bem que havia uma grande procu
paçã:o nacional de que aquela carne tinha que 
chegar ao cliente, à empresa e tudo o mais, 
é na realidade dizia-se que a carne chegaria 
em junho, depois a carne_ não chegava. E mui
tas vezes nós éramos solicitados e diziam. 
"Mas como é, a carne chega ou não?". Aquela 
ânsia que houve, e também não deixou de 
haver um mise-em-scéne, uma_ publicidade, 
dado o aspecto do assunto e do momento 
nacional. 

O SR. RELATOR ( Mauro. Borges) -São 
várias perguntas e nós V!mlOS fazer um esforço 
para sintetizá-las. Para cada um desses portos, 
pelo menos para as primeiras chegadas. Já 
havia algum coronograma de distribuição es
tabelecido? 

O SR. MAYR DE CASTRO CAVA!_CANTI.
Parece-me que sim, E.xa., havia. Na ·cabal éra
mos informados pelo Dr. João Basco~- pela 
pessoa do Seap e _Cinab, quegava lá e dizia: 

"Chegará tal navio. Este aqui será destinado 
a Salvãd~C· "este destinado a Redfe". ç. mui
tas vezeS, _o _navio atrasava chegando, então, 
o navio em um determiriaCio p·orto, e ·manda
va-se _a carne até pOr viã terrestre- Para· outro 
porto~ e aquele t1avio que dlegava já ia para 
Santos. L~mbro-me muito bem_ de que o pri
meiro naVio que chegou, se não me falha a 
memória, foi em Santos, com grandes soleni
dades. Mas, o primeiro naviO que chegou foi 
em Santos. 

O SR-RELATOR (Mauro_Borges)- No dia 
28 de maio, assinado pelo Sr: Carlos Henrique 
A1t6Te, dirigido ao Secretário da Secreta.riá de 
Abastecimento de preçOs, Carlos· Wagner, a 
CObal SOliCitava - face às dificuldades em 
con·segi..Jlr armazenagem - urgente autoriza
ção para contratação desse tipo de serviço, 

- com pagamento de reserva de espaço. Esse 
telex decorreu de ordem de V. Sa.? 

O SR VILSON DE LUCA - Eu não posso 
me lembrar. Lembro-me bem que quem cui
dava desse aspecto era_ diretamente a área 
cótnércial; aliás, o Dr .. Carlos era quem geral-
mente atendia pessoalmente. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
fÕi preciso o Sr._ac:ionar;. ele mesmo atendia?-

0 SR. VILSON DE WCA- Estes aspectos 
operacionais eram acionados geralmente pela 
área comercial. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sobre 
este mesmo assunto, já houvera cantatas an-
teriores entre a Cabal e a Seap? ' 

O SR_ VILSON DE L(JCA ~Havia semp;e 
contatos, sobre:tudo na proXimidade da chega
da do produto; havia sempre reuniões onde 
comparecia o Dr. José Carlos, o Dr. João Bas
co, o nosso Diretor-Comercial, que era o Dr. 
Álvaro, à época, para discutir, justamente, so
bre esse planejamento: de como chegava; se 
alguma coís.a tinha que ir de_ caminhão, se 
hª-via contratação de frigorífico etc. Ent~o nes
ses aspectos operacionais;· eu éstava no exer
cício da Presidência, e fiquei até o período 
de cheg"'r a carne. _Qs trabalhos eram preces.· 
sadoS com a área comercial, çom <1 Dra. Maria 
Elisa, com os técnicos _da época, estudando 
procedimentos operacionais. 

OSR RELATOR (Mauro Borges)-Areser
va de espaço, em qualquer das unidades ar·_ 
mazenadoras seria_ obrigatória ou, em certas 
localid_ad~s. haveria capacidade ociosa dos fri
goríficos, que fosse inolde a tranqüiliz~ a Co: 
ba1? Quet dizer, o problema parecia de difícil 
solução, ou o Sr. achava que não tih~a grande 
dificuldade? 

O SR. VILSON DE LUCA - Pelo que se 
apresentava no momento~ quer diÍer Carência 
de frigoríficos, a longevidade desses frigorí
ficos do porto, o aspe<:to do suco de laranja 
e da falta de espaço, apresentava-se ... 
-o sR. RELATOR (Mauro Borges) -0 SJ.!CO 

de"laranja era estocado para exportação? Esta-
~ ocupando as áreas? -

O SR. VILSON DE LUCA - Estava ocu
pandO e_ previa-se uma safra mUito grande. 
e.estas etam aS orientações técnicas cfo mo-

menta e que justiticavam ou se dizia justificar, 
a contrataçãp __ de alguns espaços. 

O SR."RElATOR (Mauro Borges) :_ Mas 
_a questão do _suco era mals esta área dé Sãõ 
Paulo? 

O SR. VILSON J)E. LUCA - Ex•, eu não . 
posso lhe dizer, mas eu acredito que sim, por
que a -zona produtora é mais nesta região; 
Sergipe taJ!ibém produzia muito suco. 

O SR RElATOR (Mauro Borges) -Nesta 
data, 28 d~ m;;tio, em que a Cobal solicitava 
urgência na autorização para contratar reserva 
de espaço, já havia_ alguma reseJVa contra
tada? -- -

O SR. VlLSON D_E LUCA- EU"; infelizmen
te, não posso dar esta resposta pofque eu -
seria impreciso. Eu não sei bem se havia ou 
não nesta época. Se eu tivesse algum esdare
cimento, poderia até ajudar. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) -Não 
é propriamente um esdarecimento; é que, se 
fosse. possível, o Sr. nos man<ia.s.se a docu
mentação relativa a isto, s_e já havia, anterior
mente a esta data 28 de maio, a contratação 
de alguma reserva de espaço nos frigoríficos. 

O SR. VILSON DE LUCA - Comprome
to~me mal)dar imediatamente. 

Solicito fté que atlofem, por favOr, isto- e 
comprometo-me a imediatamente manâar. 

O SR. REL.,ATOR (Mauro_Borges)----: ~ería
mos o problema de tempo, pois, nós estamos 
nO finál da COn}iSSao. - · · - ' · ' · 

O SR. VILSON DE LUCA ~ lsto aí n_ós tería
mos condição de ·mandar, após 24 horas, tal_
vez.. Procurarei mandar neste períoclo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Há al
gum enfoque que os Srs. possam dar no mo
mento_? (Pausa) S.omente no dia_ 17 dejunho, 
ou seja, 2· semanas depois, a Cabal recebeu 
autorização para contratar reseJVa de espaço, 
sob condições bem estritas, que deveriam ser 
observadas: a programação de vendas, locali
zação dos estoques, possíveis alteração dos 
estoques, cronograma físicq d~ chegada aos 
respectivos portos. Quartdo data q primeiro 
contrato assinado pela Cabal a este respeito? 
A assinatura 4o ~q~ntrato? 

O SR. VILSON DE LUCA- Um minutinho. 
Nós estamos, aqui, com o Diretor Comercial. 
O Sr. se lembra, por favor? Lembro-me que 
foi com a Cibrasil, mas não lembro a data. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. S! 
poderá enviar -já que serão encaminhadoS 
outras informações -o primeiro contrato as
slnado pela Cobal. 

O SR VILSON DE LUCA ~ O Diretor Co
mercial poderia dar esclarecimentos sobre a 
questão. 

O SR. RELATOR (Mauro BOrges r ---=-'PoiS 
nao. -

O SR. DERVAL BATISTA DE PAIVA- Paie
ce_que foi sOlicitado isso ªQ PreStde"nte da ·co
bal, quando aqui prestOu esclarecimentos, e 
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parece-me - não posso' precisar a data que 
foi encaminhado à essa COmissão - que, já 
há alguns dias, todos os contratos foram en
viados para cá. Mas, de qualquer fonna, nós 
anotamos aqui, não nos custa nada trazer, 
mais uma vez, esses documentos. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não 
recebemos. 

O SR. VILSON DE LUCA- Então, podere
mos verificar isso, e providenciaremos o seu 
envio. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges)- O único -
contrato que nós temos, aliás 3 contratos, são 
os da Brasfrigo, de Uberlândia. 

O SR. VILSON LUCA -Mas, as relações, 
com as datas, foram anexadas. Mas, de qual· 
quer, forma, não nos custa nada trazer todos 
os contratos para a apreciação desta Comis
são. 

O SR. VILSON DE LUCA - Enviaremos, 
com toda a rapidez, todos os contratos solid
tados. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quanto 
da chegada do primeiro navio com carne im
portada, de Uoyde de Bagé, em Santos, ~m 
8/8, com 2 mil e 800 toneladas, qual era _a 
reserva de espaço total contratada pela Cabal? 
Por favor, anote para nos enviar. Pedimos que 
nos passe essas perguntas, para nosso escla-
recimento. -

Não seria um exagero díspar a Cabal, a 
partir do dia 1 o de agosto, de uma reserva 
de espaço da ordem de 119 mil e 250 tonela
das, incluindo aí o total de 24.250 toneladas, 
com vigência desde 15n, quaildo as ch"ega-
das, no primeiro mêS, janJais atingiram Sequer 
2.800 toneladas, e quando, logo de imediato, 
o produto estava sendo distribuído? Parece
me uma falta de planejamento a contratação 
de armazenagem muito elevada, para uma 
chegada diminuta, quer dizer, não havia uma 
conexão, um fluxo de annazenagem, com o 
fluxo ·de chegada? 

O SR. VILSON DE LUCA- Como esclare
cemos a V. & no início, esse detalhe do arma
zenamento, quer dizer, no aspecto operado
na!, necessidade, carência de frigorífico, elas 
todas eram tratadas em reunião com a Seap. 
Com o Dr. José Carlos, com o Dr. Basco? 
Agora, poderá dentro desta resposta -deve
remos esclarecer- para saber qual o crono
grama que existia? Se realmente existia um 
cronograma com a previSão armazenada, e 
qual a razão para que se tenha armazenado 
tanta quantidade? Dar urna justificativa. 

OSR. RELATOR (Mauro Borges) -Ao con
tratar essa enormidade de reserva de espaço, 
que alcançaria 132 mil toneladas, com vigên
cia a partir do dia 1 "/9, a Cabal estava conside
rando a ordem re<:ebida da Seap e Cinap, de 
enquadrar esses contratos na programação 
de venda. Os períodos são muito longos, se
gundo entendimento. 

A Cabal estava considerando a ordem ante
riormente recebida de enquadrar esses con
tratos, na programação de venda, na de esta-

que de chegadas nos diversos portos. Esse 
serviço estava sendo feito de acordo com a 
programação da Seap e Cinap? 

O SR. VILsON DE uicA _ _.:.: Acredito que 
sim. _Co_mo eu disse a V. Ex', havia as reuniões. 
ACredito que teria que_ se verificar aí se o crono
grama previSto pela Ceap e pelo Cmab justifi
caria _ess_e aspecto ~nfoca"cto por V. Ex~ 

O SR. RElATO!l (Mauro Borges)- Seria 
interessante, Jogo que pudesse, indicarMnos. 
meSino·que não-perguntado, outros subsídios 
a respeito desta questão do fluxo de chegada 
com o fluxo_ de saída e a estocagem, para 
ver se havia ~~-~ ~ompatipiliza_çao. 

O SR. VILSON DE LUCA -Já solicitei ao 
pessoal que assinalasse isso, porque todos es
ses detalhes são correlatas, para tudo que exis
tir com relação a isso, nÇ)s enviarmos para
esta Corriissão. 

O SR~-RETATOR (Mauro Borges) - Vai 
uma pergunta muito importante. 

O SR. VILSON DE LUCA- Pois não. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -_Quanto 
a Cabal dispensou em reserva de espaço, dis
pendeu ~m reserva de espaço, não utilizado, 
em confronto com a que contratou até haver 
refoimulação desses contratos? 

O SR. VILSON DE LUCA - Que valor a 
CobafCfiSpendeU? -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sim. 

O SR. V!LSON D-E LUCAS - iJ Sr. tem. 
este valor aí? Foi encaminhado isso a quem? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Poderia 
deixar com ele depois. 

O SR. VILSON DE LUtA - Encaminhado 
a quem, Sénador? Ao.TCU? E pa-râ" aqui tam
bém? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De que 
data é a ordem destas reformulações? De 
quem partiu? O ·que continha nesta ordem 
de reformulação de contrato de armazena· 
gem? 

O SR. VILSON DE LUCA - Desculpe-me; 
é para ver se eu estou entendendo a pergunta. 
V. Ex' quer saber como se procedeu a contra
tação? 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borg_~s)- Exata
mente. Queremos saber de quem partiu a or
dem? Houve uma reformulação dos contratos 
de armazenagem ~e frigorífico~? .. 

O SR. VILSON DE LU.CA. .. Houve uma pri
méira contrataÇãO, e depois uma segunda. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-- É i~so 
que precisamos saber. 

O SR. VILSóN DE LUCA - HOU-ve uma 
primeira contrataçãO: 

Q SR. RELATOR (Mauro Borges) -Pois 
não. Os esi::laréCimenios-que puderem ser daM 
dos amanhã, ou depois, Sr. Presidente, talvez 
até fique melhor assim, fique mais completa 
a informação. 

O SR. VILSON DE WCA -Arespeiio dessa 
reformulação dos contratos, a Cabal, como 
o Senhor colocou, foi autorizada pelo Griab, 
e contratou as reservas do espaço. No decor
rer do processo de entrega de carne, obser
voU-se que a velocidãde da chegada de navios 
aos portos brasileirOS, não vinha sendo devida
mente planejada. Portant9 a Cabal, por inicia
tiVa própria, reduziu significativamente esses 
contratos. -

O SR. RELATOR (M.auro Borges) -Isso 
é "interessante e nóS "temos -conhecimento~ 

Qual foi, Ven:fade'iiamente, o total de carne 
bovina recebida pela Cabal, durante agosto 
de 86? E qUal a quantidade dessa que ficou 
estocada? Essas são respostas que preCisam 
ser consultadas. 

O melhor Seria --passarffios itos Srs. essas 
perguntas, para favorecer o entendimento e 
os Senhores maiJd.;tri~m para aqui as respos
tas. 

O SR. VILSON DE iUCA -'Mandaremos 
o- ril.ais- rápido-póSStvel; temoS- esses dados 
todos à disposição. -

O SR. RELATOR (Mauro BorfÍes) - Qu~i 
era o referencial para contratação de reserva 
de espaço? A previsão de chegada, da entrega 
da came bovina, numa determinada localida
de. Qual é O- fator _que marcava, justamente,-
a contratação da reserva de espaço? 

O SR. VI_LSON DE LUCA - Naturalmente, 
quando havia essas reuniões com a Onab e 
a Seap, eles tinham uma programação como 
eu disse: "Tal came para Salvador; tal carne 
para outro canto." Então, -O referencial era a 
chegada dos navios e a orientaçãO -de que 
os armazéns· frigOríficos dé{eriárri O mais que 
possível, constar de 250 metros dO porto. En
tão, o referendai era ~sse. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) _:. E.~S'a 
diretriz em todos os casos foi seguida Houve 
caso de contratação_ de reserva de espaço, 
em frigorífico localidade, que rec_eberam en_
trega inferior à reServa d_e espaço contratado? 
Seria o caso _de Uherlandia, do Frígofífico 
B~~sfrigo, qr,.te foi contratada a uma quanti
dade, não ocupõu todo espaço e ficou com 
aquela parte desocupada e está assim até hoje, 
se não m-e engano. - -

O SR. VILSON DE LUCA -A notícia que 
tenho da Brasfrigo __ é_que realmente, ela re_ce·. 
beu quantidade de carne suficiente e_ correu 
tudo normalmente. 

o SR. RELATOR (Mauro.Bor'Qesy-=- Fic~u 
meses sem ... 

O SR. VJLSON DE LUCA --Agora, o qUe 
tenho aqui é do Nanuque. Pelo contrário. Foi 
o único caso em que foi çq_n_tratado um frigo
frfico chamado Nanuque, entre os limiteS dos-
Estados de Minas Gerais e Bahia. Durante o 
curso da operação, esse frigorífico não rece
beu nenhuma carne. 

O SR. ASSESSO~ DA COBAL - SÓ pára 
esclarecer. A informação que-temos-aqUi so
bre esSe frigirífico de Uberlándia, dada pel~. 
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própria Cabal, é que temo& sete meses de 
contratação desse frigorífico na quantidade 
máxima contratada de seis mil toneladas por 
seis meses, o que_ deu um valOr, segundo os 
cálculos da Cabal, em cruzados novos, de 
N.Cz$ 15.451 192 (quinze mn qUatrõCentos e. 
cinqüenta e um cruzados novos e noven~ e 
dois centavos). Durante sete meses foi utiliza
da a quantidade máxima contratada, sem que 
nada de carne entrasse nesse frigorífico. 't: 
a informação que temos aqui. 

O SR. MAYR C. CAVALCANT!-lsso é espe
cificamente _da área_ comercial. 

Entretanto, se os CO]egas_desejare_m dar al
guma explicação, essa é meramente da área 
comerCial. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Seriam 
interessantes es_ses esdarecí.mentos. 

O SR. MAYR C:. CAVALCANll - São eles 
que põe~ e tiram a carne. 

O SR. RElATOR (Mauro Elorges) - V. S• 
concordaria, com o Tribunal de ContaS àa 
União, em que ocorrelWil prejuizos aos cofres 
públicos, tendo em vista a contrataç_~o ex5es
siva de reseJVa de_ espaço? Desde o iÕíC:io sa
bia-se que não seriam utill.zad~? 

O SR. ASSESSOR DA C:OBAL - Nobre 
Senador Mauro Borges, tenho uma ressalva 
a fazer."' 

Diz-se aí, que desde o início, sabi.a-se que 
iria ser ub1izada. Essa preliminar fere integral
mente o conceito apreseritado pelo Cinab/ 
Seap. Dizia-se o contrá_rio. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não 
há um planejarnento que, no curso de variá
veis, possa ser mantido com precisão. t: claro 
qilé poderá, baver excessos; poderia ter come
tido um erro contrário, de não ter tido espaço 
também. 

Agora, precisamos saber realmente se a 
· pessoa confirma se houve fa~os imprevisíveis, 
no planejamento, ou se houve realmente um 
excesso de contratação? 

O SR. ASSESSOR ,DA C:OElAL- Pelo que 
entendi desde o começo, quando compare_ci 
a uma ou a duas reuniões destas, dizia-se que, 
primeiro, os frigorific:os que existiam no País 
eram carentes, eram poucos; segundo qUe, 
dada a exigüidade do frigorífk:o e o vqlume 
de carne que vinha com· a rapídez cOf!'l que 
ia chegar- não havia nada planeíado ou pre
visto-- ia provocar até urna c;oisa de que 
se tinha muito medo na época, que a prancha 
não fosse atendida. Os naVIOS tinham uma 
prancha de ... 

O SR. RELATOR (M~uro Borges) - Isso 
é verdade. Poderia ser bem _rnafs fácil. 

O SR. ASSESSOR DA C:OElAL- E se essa ~ 
prancha não fosse atendida teria que s~ pagar 
wn tributo chamado demurrage. Esse tributo, 
inclusive, era em dólar~ 

Então, a conceituação era bem diferente 
da apresentada aí. A conceitua_ção era o cori
trário. Era a de que os frigoríficos, por serem 
em quantidade carentes, não atenderiam_ à 
prancha e haVia necessidade da reserva de 

espaço, de se c:.omprometer frigorificos, dado 
O-volumede_came que iriá chegar. 

Es-sa é a coriçitãção do p!8nejarnento e a 
exigência que nos foi apresentada. Foi isso 
que acabei de dizer. Justamente o conceito 
eia-de que chega/ia mllitã "c:ame,- chégarla 
com um c:ron9grama r~pido. Então, como ha
via esc8$sez. de frigõríficos, e estês podendo 
ser tomprometidOs ainda com o suco, além 
do não-atendimento da pran<::ha, o que oca
sionaria até uma frustração, visto que havia 
entusiasmo, provocaria, nesse caso, o contrá
rio, porque deveria haver muitos frigoríficos, 
muitos caminhões para carregar. Era essa a 
eteocupação dominante. 

ó SR. ~R!'iÀTOR (Ma~ro BÔrgés) - Per-
feito! Multo b~m! · 

Gostei da presie:z;a do enÚ~ndime_ntO e das 
respostas. 

Gos~ria, fora dessas int,errogas;ões, saber 
se a Cabal ainda dispõe de l_eite em pó, com~ 
prados e ~~ceados e_m armaz~r1s fiigoríficos. 

Não há leite em pó eStocado pela Cabal? 
Não está ~c:adp em frigárífiCós? · 

O SR. MAYR C:. CAVALCANll- Não! Te· 
mos aquela carne que está interditada no Rio 
Grande do SuL --

OSR. RElATOR (Mauro Borges)- Há but
ter-oU também? 

O SR. ASSESSOR DA C:OElAL -:;- l'fão há ~ 
butter-oH. 

O SR. REINALDO J. BARROS'-Já foi ven-
dido todo o butter-oil -

. _ O SR RELATQR (Mauro Borges) -Já foi 
vendido{ - -

~. O SR. ASSESSOR DA C:OBAL- Não há 
mais butter-off. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Existe 
ainda essa estocagem em armazém da pfópria 
Cóbal. da Cibrazem ou de pãrticulares? 

O SR. ASSESSOR DÃ CÓBAL _:_: De /Wt
ter-oi/? 

OSR RELATOR (Mauro Borges) -.Do but
ter-oil, não! Do leite em pó, que está sobrando! 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) - Isso 
faz parte dos estoques, ou estão aguardando 
venda? 

. - - - - -

O SR. ASSESSOR DA C:OBAL- Faz parte 
do estoque regulador, e são de propriedade 
do Governo Federal. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Há de
sejo, por parte da Cobal, de vender esse leite? 

O SR. ASS~OR DA C:OElAI,. - Há uma 
parte sub fvdice, objeto de uma aç:ão popular 
que exi.stiJ) anteriormente. Essa ação proibia 
toda a venda, depois, a _ Çobal, como tinha 
pagamentos a fazer e, ainda, de leite_ a entre
gar, impetrou um mandado de segurança, foi 
concedida a· liminar para que efetuasse o _pa
gamento. E uma ação popular que está, inclu
sive, ainda em trarpitação. 

O SR. RElATOR (Mauro BorgeS)- Esse 
leite também sofreu processo de irradiação? 

O SR. ASSESSOR DA COElAL -Segundo 
os laudos, não está irradiado. Segundo a Juíza, 
8.' ~ não abriu_ mão ainda. 

G.uer diz.er, o leite. segundo os peritOS, está 
perfieitarriente apto para o cõnsumo, _como 
foi vendido o-QutrQ. Entretanto, a J yíza ~ 
dando prossegu1ri"léritQ à a·s;ãb que, infeli~-
mente, 'é morOsa. - · · 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- M"ito 
obrigado a V. S' 

O SR. ASSESSOR DA C:OBAL - Muito 
obrigado, nobre Senador Mauro Bor_geS. 

O SR. DIRC:EU CARNEIRO ---'-Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem. 

OS R. PRESlDErffE (Nabor Jünior)...:.. Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Sénador 
Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presiden
te, há poucos minutos o Diretor Paulo_l,i(liá
Câmara - não sei se V. s~ chegou a ouvi-lo 
--..... dísse que as circunstâncías do desembar
que dessa carne, em portos brasileiros, alcan
çava cerca de _Z.QO :tonelaqas/fiia, etc., e que 
era, mais ou menos, equivalente ao cOnsumo, 
e que, portanto_, não ia nem pafa Os árrilazétiS; 
ia_ ~iretatTienfe Para O i::O~urmaor. 

O SR. ~SSESSOR Dt, COBAL - P{o<e: ~ 
de-se 01.1. nãq._Apesar de não ser rninha_-áiea,-
por(:jue a minha é financeira. _ 

Entretanto, a c::arne, quando chegava, ia pa
ra a plataforma dos armalén.~, era estocada, 
obedecia aos cronogratnas, era distribuída. 
HaVia, ind~iv~, de esperar o processo de djs-_ 
tribuição, porque, no caso da _caine,-. ~ Seap 
dava a cota geral - a cota é tanto! --..: IT)aS_ 
a distribuição era feita_ a_tr!ivés dos sindicatos 
e da Associação d_os A.ç:pugues. A Cabal óãQ , 
interferia. Havia 100 toneladé3s - iunà hij)ó-·· 
tese- então, lOO_toneladas a AssoctaçãO dos 
Açougue~ dizia:_ ''Ê parà- tr a este, a esse _ou _ 
àquele açougue. -

Então, não havia nenhuma condição de a 
carne sair díretamente do navio, para ir imedia-
tamente à venda. · · 

O SR. DIRCEU CARNEII<O-Agora, tratan
do de uma outra questão também re:tativã à's 
atividades ctesenvolvidas pela Cabal. A Cobal. 
promoveu uma licitação para a cõrripra de 
43 mil toneladas de leite em pó do exterior, 
ao fim_, _adquiriu 32 mil. As 11 mil restantes 
foram compradas fora d~ Jici~ão da Sl-?_AN, 
anteriormente _ _desda:?sifi~ada. A_ SPAN tiflha 
sido desclassificada e, depois ... 

O SR. ASSESSOR DA COBAL- Por coinci
dênc:ia, esse edital foi e ii qUem anulou o empa-
te, quando estive no exercício .,. --

Realmente, eram para ser compradas as 43 
mil toneladas. 

A SPAN, no entanto, nã hora do edital não 
atendeu às exigências. Exigia-se a embalagem 
com quatro folhas Kraft - parece-me cfue 
o nome era es.se_ da (qJha, _- e ela só apre-
sentou três. -

Com i"elação_ ao$ saís minerais era .Dara'obe
dec.er a um índtce de 7, _ela apresentOu um 
de 8~ Então, ela foi desd~ificada. Ao_ pa~so 
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que as outras empresas Contrade e Coimbra 
foram autorizadas. DescJassificada no Edital, 
manteve entendimentos con1 a SEAP; e, então 
veio autorização da SEAP, através de telex, 
para ser adquirida da SPAN as 11 (onze) lnil 
toneladas. Ai foi feito o pioceSs:o; fQ( assinaé!o 
o contrato, quer dizer, atendendo às exigências 
e telex da SEAP, nesse sentido, foi, então, ad
quirida. 

O SR PRES[DENT.E -'(Dirceu Carneiro) -
Então, foi aconSelhado por V. S• uma determi
nação ~uperior, no caso? 

O SR. ASSESSOR DA COBAL - Superior 
com telex, inclusive, quando foi feito o contrato 
para a aquisição ... Esse telex, inclusive, está 
transcrito no contrato, aUtorizando determi
nantemente. Fizemos só cumpri-lo. 

O SR. PRESIDENTE" (Dirceu Carneiro) -
Gostaria de saber se há mais alguma pergunta 
por parte da Assessoria para que possamos 
registrar? - -

EntãO, ágradeço a ·sua participação nesse 
depoimento. 

O SR. ASSESSOR DA COBAL :..__ Nobre 
Senador Dirceu carneiro, agradecemos a par
ticipação de v. Ex•, _e continuamOs ao inteiro 
dispor desta CPJ da ImportaÇão de Alimentos 
com o objetivo de enquanto houver documen
tos providencia-les-emos com a maior urgên
cia. 

O SR. PRESIDENTE (D~ceu Carneiro)
Possivelmente, dentro de unias_ 48 _hOras,_ o 
máximo. -

O SR. ASSESSOR DA COBAL - Assim 
que chegar, .ainda, hoje, iremos providenciar 
o pessoal, para enviá-los a esta CPl. 

O SR. PRESIDEI'frE (Dirceu Carneiro) -
Muito obrigado. _ _ 

Conforme estabelecia o art 17 4, do Regi· 
mente Interno, do Senado Federal, e como 
estabelece o art. 149, do regimento em vigor! 

"O Presidente da Comissão Parlamen
tar de Inquérito, por deliberação desta, 
poderá incumbir um dos seus membros, 
ou funcionários dei Secretaria do Senado 
Federal, da realizaçáo de qualquer sindi
cância ou diligência !J_ecessária aos seus 
trabalhos." 

A Comissão deliberou, e, eu, como Presi
dente, incumbi o Sr. Senador Mauro Borges, 
Relator, para sOperVfsionar diligências internas 
das quais participaram os funcionários: Joldes 
Muniz Ferreira, AtaídeJorge de Oliveira, Walter 
Faria; Zilda Gordo e Mauro Márcio de Oliveira, 
dos quais resultoU vasta documentação que 
será incorporada ao relatório final da Comis
são. (Pausa.) 

Autorizo, pois, a publicação de toda a doeu~ 
mentação referente em anexo à Ata da pre
sente reunião. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunf~o às 14 horas e 
5minutos.) 

27• ReuiaJ.io. ttalizada em 
29 de junho del989 

- Aos vinte e noVe dias do mês de junho de 
mil novecentos e oitenta e nove, às dezesseis 
horas e- trinta e sete minutos, na Sala da Co~ 
missão de Relações Exteriores do Senado Fe
~ral, presentes os Senhores Senadores Dir
ceu Carneiro e Mauro Borges reuntu-se a Co
missão Parla_!Tientar de Inquérito destinada a 

o-apurar as irregularidades e seus responsáveis 
pelas_ importações d~ alimentos por órgãos 
governamentais. 
- -o_- Senhor Presidente dedarou abertos os 
trabalhos convidando o Senhor Luiz Gonzaga 
Beluzzo, para prestar o juramento de prax~-

Em seguida o Senhor Presidente passa a 
palavra ao Relator Senador Mauro Borges para 
que inquira o depoente. O Relator indaga ao 
depoente sobre sua formação profiSsional, ati
vidades exercidas antes de i'ngressar no Minis
tério da Fazenda, de que forma ocorreu sua 
indicação _e conseqüente no!rieaçâo para o 
iYUnlstérlo, quais as razões de sua saída, a pre
visão da necessidade de importar alimentos 
durante o Plano Cruzado, o controle efetivo 
sobre_ a legalidade das operações e sobre os 
produtos_ importados. . _ 

-satisfeitas as suas indagações o Senhor Re
lator agradece o comparedmento do depoen
te. 

O Senhor Presidente pede ao depoente que 
esdareça alguns pontos que ficaram obscu
ros, no que foi prontamente atendido. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião e, para constar eu 
Cleide Maria Ferreira da CruZ __:_Assistente 
·da Comissão lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada_ será assinada pelo Senhor Presi· 
dente e irá à publicação juntamente com os 
apan~ame~tos __ taguigráficos .. 

--0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Est.i aberta a reunião. 

De pronto,_.passamos a. palavra ao- Relator 
desta Comissão Parlamentar de lnquéritb, Se
nador Mauro Borges, para os procedtmentos 
que achar convenientes. 

OSR. REi.ATO"""R (Mauro Borges) -Sr. Luiz 
GOnzaQ-a Belluzzo, vam?s í!licia_r com uma 
identificaçãO Predsa. Enl_ qu_e ano, data e local, 
v. s~ nasceu? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO-Nasci 
emc29 de outubro-de-1942, em São Paulo, 
caPital - --

o SR. RElATOR (JV\a~ro Borges) - Sua 
formação Profissional? 

d ~SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - Sou 
formado em Direito p'ela FaCuldade do Largo 
São Francisco, pela Universidade de São Pau
lo, tenho curso de Oências Sodais_e sou pós· 
_grqdu!!do em Econ9mia pela Cõmissão Eco
nômlca da América Latina. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Que 
atividades exercia antes de ingressar no Minis· 

tério da Fazenda, quer dizer, imediatamente 
antes? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO __: Era 
professor na· Universidade Estadual de Cam
pinas. 

O SR. -RELATOR (Mauro Borges) -V. s~ 
detinha a parcial ou a totalidade de proprie
dade de capital.de alguma empresa? 

O SR. LUIZ GONZAGA BEUUZZO -Não, 
eventualmente, como eu era do Cons_elho da 
Dersa, eu acho que tinha duas ações da Oersa. 
Fora isso, nada. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ..:. V. S• 
faz parte de órgãos ou instituições de_ d~fesa 
de interesse privado? 

O SR. LUIZ OONZAGA BELLUZ:ZO- Parti· 
cipei do Conselho de Economia d-a Fiesp, que 
era um órgão lateral. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) __:_Multo 
bem. Quais cargos ou cargo ocupou nó Minis
tério da Fazenda? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO __:_ Ful 
Chefe da Assessoria EconôTnlca do Ministro 
Dílson Funaro, aliás, o nome exato acho que 
é Se~taria Especial de As~untos Econômi-
cos. 

- OSRRELATOR(MauroBorges)-Deque 
forma ocorreu sua indicação e conseqüente 
nomeaÇão pata o Ministério? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO -Fui 
escolhido pelo Ministro Dilson Funaro. 

·O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O se
nhor tinha alguma forma de relacionamento 
com o Ministro?. 

~ O SR. LllíZ GONZAGA BEiÜ.JZzO-Tinha 
e inuito antiQ-a. Havia sido Chefe da sua Asses
soria Econômlca na Secretaria da Fazenda 
de São Paulo, em 1969. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Muito 
bem. Quais eram as suas atribuiçõe princi
pais? 

O SR. LUIZ GONZAGA BElLUZZO- Bom, 
as atribuições da Secretaria de Assuntos Eco
nômicos eram, na verdade, múltiplas. Além 
de assessorá-lo pessoalmente, tinha a responw 
sabilidade pela tramitação das _demandas que 
chegavam ao Miriistérlo da Fazenda, sobre
tudo as que eram relativas a isençõeS fiscais. 
e a todos os processos que diziam -respeito 
ã interveniência do Ministério da Fazenda no 

. domínio econôlilico, quer dizer, os pleitos, e 
suas respostas, e, na verdade, dava os pare
ceres técnicos sobre o que.oc.orria no âmbito. 
do Ministério. 

~ ~ ~ 

O SR RELATOR (Maurõ _f30rges) - Era 
s6 consultivo? --- -- --- --

0 SR. LUIZ GONZAGA BELLÚZZO - Era 
consultivo. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) - Não 
havia nenhuma fiScalização a cargo de V. S•? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO -Não, 
o meu órgão era eminentemente consultivo. 
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Sua fi.mç~o básica era ernJtir os p~receres téc
nicos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Data 
de ingresso e saída do Ministério? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - foi 
no come_ç_o_ d~ setembro de_ 1 Q85, mas eu 
confesso a V. EX' que não me JemQro exat?
mente qual foi o dia. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não, 
não há neces:;idade, essas indic?lçóes já s_~r
vem ... inís::io de _setembro ... 

OSR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO- Isso ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- ... de? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO ~ 19a5. 
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- 85. E 

a saída? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - A 
saída foi, se não estou enganado, a 21 de 
abril de 1987. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual 
foi a razão da salda de. V. S!?. ~ . 

O SR. LUIZ GONZAGA !3ELLUZZO - A 
razão foi que o Ministro solicilo_u_ demissão 
do cargo de Ministro da Fazenda. O Dr. Dilson 
Funaro solicitou_ demiss~o. · 

O SR. RELATOR _(Mauro Borges) - Ele 
precisou? Como ... eu não- entendi bem! 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - O 
Ministro Dílson Funarq,:lolicitou demissão ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Ah!, 
Sim, quando ele saiu ... 

O SR. LUIZ GONZ_AGA BELLUZZO -
Quando ele saiu, eu sai. _Eu entrei cQm ele 
e saí com ele. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pois 
não. Nos momentos em que o Plano Cruzado 
era idealizado, V. s~ tinha uma avaliação defini· 
tiva sobre a estrutura e a operacionalidade do 
Setor Público Federal na área de abastecimen- _ 
to? . -

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - A 
minha avaliação, ainda que eu tivesse tido uma. 
pequena participação nesse tipo de decisão, 
minha avaliação era de que o sistema de abas
tecimento do Governo Federal era muito cte~ 
sorganizado. Havia um --excesso- d,e órgãos,
competências s;obrepostas e coisas dessa -or
dem. 

O SR. RELATOR (Ma_!.lro Borges)- Vossa 
Senhoria teve conhecimento de que em algu
ma época, próxima ou mais remota, o Gover
no tivesse feito alguma operação de grande 
porte de importações de gêneros alimentí
cios? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO -Para 
dizer a verdad_e, eu _me lembro, em rel?çào 
a essa questão de abasteçimento __ -_eu parti
cipei de algumas reuniões - eu me lembro 
bem do final de 85, quãndo tivemos aqUele 
problema da seça..._. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Da se
ca? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - Da 
s_ecª_._ no final de 85. E me lembro bem que 
houve uma avaliação, digamos, de perda da 

-safra, que era razoavelmente exagerada em 
-relação ao que realmente, aconteceu. O Go-
verno pagou, na verdade, o Seguro Agrícola; 
o Governo refinanciou a1guns produtores, so
bretudo de feijão, que haviam perdido uma 
parte de suas safras, para que eles plantassem 
outra vez_e_tivemos um resultado razoável. No 
entanto, o Governo começou a se preparar 
para f8Zer ãs importações, porque, digamos, 
a ameaça de um desabastecimento na ocor
rência do Plano Cruzado seria uma, coisa mui
to graVe. Sabíamos que íaii10s operar en1 Con
dições difíceis por causa da desorganização 
da estrutura federal de importações. Sabíamos 
. disso mas nos r_estou muito pouca alternativa, 
quer dizer, não tínhamos alternativa a não ser ... 
diante das perdas estiomadas e do que poderia 
ocorrer, tínhamos a obrigação de tentar a im
portação. 
-~ O: SR REI..ATOR.(M~Ur~· Bor9es)-Nessas 
-importações foram feitas anteriormente, só à 
guisa de e.xperiência,_houve rec:P_mente algum 
aprendizado no sentido de importações maci
-ças? O Governo se beneficiou de alguma ~
periênci~ a!_l~er~or? 

· O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - Isso. 
na verdade, eu não posso lhe dizer, porque 
quem eXecuto_u na verdade as importações 
foram outros órgãos e eu não tinha .. , A SEAP 
corri" a CFP etc;., que fJZe_r.;:~m as operações ... 
eu não tinha ... não posso lhe respondei. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- CJNAB, 
a CFP_fealniente ·não fez tantas ... Esses prob1e
mas que ocorreram no início do-prOceSso de 
importações, ele deve ter tido dificl!ldades ... 
como é que elas foram abo!ldadas? O Que 
é que foi _feito? O que deixou de ser felto?_ 

O SR. LUIZ GONZAGA BELWZZO-Bom, 
na minha avaliação, que era uma avaliação 
um pouco distante da operação propriamente 
dita, não é? 

. - O SR. RELATOR (MaUro Borges) - Ela 
não estava sob a sua jurisdição, não é? 

. O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO ..:,. Não 
es.t_ava sç>b a_ J;TJip._ha jurisdição, quer _di_zer, esta
va um pouco distante ... _ i minha aValiação é 
de que havia um conflito ~ eu me lembro 
de uma reunião- havia um conflito de com: 
petências que era difícil de ser dirimido, por
_que, por exemplo, eu me lembro, perfeitamen
te, que fazíamos reuniões com a Portobrás, 
com a lnterbrás, com os Qrgãos do Governo 
que estavam comprometidos com a fisca_li
zaÇãõ-âaquilo, e as dificuldades eram muito 
grandes, no sentido de coordenar todos_ esses 
órgãos e fazer a importação corretam ente. Ha
via problemas muito claros. por exemplo, nos 
portos, não é, na iriternalização dos produtos. 

· O SR.. RELATOR (Mauco Borges)- Vossa 
Senhorja então tomava conhecimento desses 

problemas, das dificuldades, mais, talvez, por 
curiosidade do que por dever, não por obri
gação? 

O 8R. LUIZ GONZAGA BELLUZZO ,-Não, 
na verdade, por obrigação, não._Eu_ era ... eu 
sabia das coisas ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vossa 
Senhoria sabia mas não era da sua linha, de 
seu trabalho, quer dizer, o senhor não teve 
nenhuma responsabilidade nessa implemenw 
tação de providênc;iasT - -

O SR. WIZ GONZAGA BELLUZZO ~Não, 
nenhuma. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Nenhu
ma, não é? Então, o s_enhor sabe com certo 
distanciamento? · - - -

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - Exa
lo . 

O SR REl.ATOR (Mauro Borges)_- Nesse 
contato corn o Sr. Ministro, ele alguma vez 
queixou-se, manifestOu ãpreensão?_ . 

O SR. WIZ GONZAGA BELWZZO-'- Bom, 
foi notória, no tempo da importação da carne, 
por exemplo, que ocorreram irregularidades, 
ou pelo menos, denúncias de. irregularidades, 
não é? E o Ministro se mostrou muito prcocu-

- pado com o que estava acontecendo. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Tem 
uma série de perguntas aqui que, pela sua 
colocação de não estar exatamente no seu 
setor, eu vou deixar de fazer, porque não 
adianta. 

Para V. s•, cOm a sua fo~ma,ção eCoriôinlc.a 
exemplar, o congelamento de preços combi
nado com a recuperação do poder de compra 
dos consumidores, não produziria uma de
manda quase impossível de ser atendida pelas 
importações? 

O SR. LUIZ GONZAlJAJl.ELLUZZO- Bom, 
aí é uma questão opinativa, mãs faÇo Questão 
de responder à Comissão qual é a minha opi
nião. Acho que a questão do Plano Cruiado 
não foi tanto_ um problema da demanda cor
rente, da demanda solvente dos consumido
res, mas foi muito mais uma adminf~traçãÔ. 
inadequada da situação fiscal dos efeitos que 
O Cruzado prOduziu sobre a posse da riqueza 

· financeira, quer _dizer, houve um_ des1ocamen
to. Inclusive, no que diz respeito à carne, por 
exemplo, quando os pecuaristas fizeram um 
acordo com o Ministro, de que o preço da 
carne seria fiXado em tomo de, se não estou 
enganado, 205 cruzados_a t_onelada- posso 
estar enganado s_obre_ o valor, mas é mais ou 
menos lss_o ....;..., ·não havia má fé. O problema 
é que_com o Plano Cruzado e com, digamos, 
a mudança de sinais que a economia sofreu, 
houve um grande saque de recursos de aplica
ções financeiras que s_e deslocaram em dire
ção aos ativos reais, inclusive para o boi. Isso 
acabou. na verdade, tornando impossível quaw 
se o cumprimento daquela promessa Então, 
eu não diiia, sob o meu pónto de vista, que 
o problema tenha sid_o tanto da demanda cor
rente, ou seja, çia demanda dos consumidores, 
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mas foi muito mais uma mudança de prefe~ 
rência por ativos. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) ~O Sr. 
sabe, quer-dizer, hoje estoo consciente de que 
esse não era o seu setor; mas, naturalmente, 
pelos comentários na cópula, na dir_eção do 
Ministério, na sua assessoria, pelo menos algu
ma coisa entrava em assuntos gerais. Foi feita 
alglllTla avaliação prelimin<:lr ou mesmo poste
rior sobre o impacto das importações nas con" 
tas do setor público? De quanto era mais ou 
menos o valor? 

O SR.·LUIZ GONZAGA BELWZZO _::Olha, 
não sou. .capaz de responder agor~. 

O SR. RELATOR (Mauro 8orges) - Mas 
houve algum problema? Houve algum proble
ma com .a necessidade de recursos para im
portar? Isso constitui um obstáculo? 

O SR. LUJZ GONZAGA BELLUZZO - Eu 
me lembro que havia. alguma restrição orça
mentária sim. Mas, naquele momento em que 
as importações se processaVáni, por-exemplo, 
eu diria que o problema orçamentário maior 
para nós era o que tinha sido. a conta movi
mento do Banco do Brasil, o que se.constituiu 
depois o mecanismo de repasse do Tesouro 
para o Banco do Brasil para financiar o crédito, 
de custeio porque a taxa de juros foi fixada, 
no meu ponto de vista, num nível muito baixo, 
em 10%, e a expansão do crédito foi rnon&
truosa, com uma pressão em cima do T escuro 
insuportável. 

O SR." RELATóR (MaUZ.o -Bories) - Mas 
é sabido que grande parte, sobretudo ·de çar
nes, foi tUdo financiado com dois ano? de 
prazo. 

O SR. LUIZ GONZAMBÜLUíZb -Pelos 
exportadores. 

O SR RELATOR (MaurO Borges):.._ Para 
importação, quer dizer que não houve real
mente problemas de recursos inicialmente. 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO - Con
fesso_ao Sr. que não lembro exatamente como 
é que ... se eu conversasse çom o. pessoal de 
S.EAP, eu me lembraria, mas não lembro exa· 
tamente quais foram as comissões. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr: 
tinha alguma noção sobre .. , havia um acom
panhamento legal das medidas da importa
ção, alguém estava preocupadp com a legali· 
dade ou apenas preocupado em Importar? O 
Sr. se lembra se houve alguma preocupação 
em resguardar os aspectos legais? 

O SR. WIZ GONl'AGA BELLúiZó- Bom, 
pelo que me recordo. nunca no Ministério. 
jamais o Ministro fez qualquer coisa sem con
sultar a sua consultoriajuridica. Agora. especi
ficamente em relação a isso. acho que ela 
não tevE;- uma atenção nem maior'. nem menor 
do que o Ministro costumava dar. Confesso 
que não me lembro exatamente. 

O SR. RELA. TOR (Mauro Borges) - Havia. 
uma boa integração. a nivel de cU.puJa. entre 
o Ministro da Agricultura e o Ministro da Fazen· 

da? Quei'o -dizer pelo seguinte: dadas as-difiéul
dades que sempre ocorreram, dessa multipli
cidade e indefinição de tarefas, foi criado o 
CiJi.ab, exatamente o Conselho Jnterministerial 
de Abastecimentos, que não era nem Fazenda, 
nem Agricultura, erã o Ciil.ab. E com a pre
sença tio Ministro da Fa~enda e com a pre
sença do Ministro da Agricultura, mas não era 
nem Agricultura. nem Fazenda, era Cinab. E 
o Sr. nAo sabe se havia uma identificação, 
as coiséis cOrriam bem lubrificadas ou tinha 
dificuldade? 

··o SR. WZ GONZAGA BELLUZZO - O 
Secretário EXecUtivo; dci CiOi:tb? 

o-sR. RElATOR (Mauro Borges)- Não, 
~u me refiro dos. Ministros mesmo. O Sr. sabe 
que o MiniStrO da Agricultura indicou o Sr. 
João Basco para Secretário Executivo do Ci-_ 
nab. Agqra, _a SEt\P ê um órgão anterior, náo 
foi criada no Ministério da Fazenda, foi acopla
da Para ajudar naturalmente nas operações. 
E no Cinab era o José Carlos Braga. Eles 
às vezes se confundiam. Há coisas assinadas 
pelo Basco, outras assin.ad<;~s pelo José Carlos 
Brc1ga; sozinho. Eu queria saber se entre os 
dois Ministros _havia uma identidade, se o tra· 
bãJbo era harmónico ou tinha dificuldade. 

O SR. LUIZ' GONZAGA 8ELLUZZO- Não 
tenho notícia de que houvesse qualquer pro
blema, mas não posso àfirmar peremptoria· 
mente que não houvesse. Acho- agora vou 
dar uma opirlilo .....:..:. que foi um, digamos, erro 
criar o Ciriab, porque se errou um órgão ·a 
mais; quandO se podia aproveitai- os órgãos 
eXiStentes.. E; Se erã ·para crlar uin- órgão de 
~OQrdenaÇ:ão, melf1or "era, na verdade, apro
veitar os órgãos eXistentes e ·estãb~Jecer exata· 
mente quais eram as competências. O proDle
ma é que houve uma sobreposição de compe· 
têndas e, no EStado brasileiro, quanto mais 
ôrgãos o Governo cria, pior a situa<;ão fica, 
porque os ó'rgãos anteriores_n.ão Cedem Súas 
compefêrícías. A idéia foi boa, mas acho que 
a· execução foi sofríVel. 

O' SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas 
o Sr. não rrle respondeu: eu me refiro ao r_ela
cionamento do Minlstro da Agricultura e do 
Ministro da Fazenda, se era favorável, cordial 
au·era difícil. 

O SR. J.:(J]z -GONZAGA BELLUZZO - Se 
eu disser -alguma coisa, se eu lhe der uma 
opinião p·erer'r"iptôria;· Vou estar- dfzendo pelo 
menoS -uma imprecisão, porque, primeiro: 
nurycé3 participei de uma reunião entre os dois, 
salvo um almoço no Ministé-rio da Agricultura 
em que se tratou de outra coisa. Em segundo 
lugar, se houvesse algum tipo de problema, 
o Mini:s.tro Funaro jamais diria, porque ele não 
comentava com seus assessores se ele tivesse 
algum problema com o Ministro !ris Rezende. 

O SR RELA roR (Mauro Borge~) -Não, 
não estou dizendo de ordem pessoal não. 

O SR. LUIZ GONZAGA BEu.:uzzo - Nao, 
· claro. Problemas de coordenação? 

O SR RELATOR (Mauro Borges) -Não, 
hâ pessoas que"Sãõ fâce"iS -de trabalhar e há 

pessoas que são cheias de difiCuldades. Per· 
gunto se era um relacionamento fácil, se as 
coisas se resolviam c::om facili.clade ou havia 
dificuldade numa cornunhã_o de esforços en
tre os doís, porque realmente o Cinab era um 
órgão, não era Ministério nem da Agricultura, 
nem da Fazenda, era um órgão, criado justa
mente para preencher ou ten~r preencher es
sas díficufdades num. órgão de integração. 
Tanto assim que tinha a presença de vários 
Ministros. Agora, estou perguntando isso, por 
que o Sr. Ministro da Agricultura quando de
pôs, infelizmente, não houv~ condiçê';les, Minis· 
tro Funaro já estava muito doente no final, 
ficamos relutando em chamá-lo e acabou fale
cendo ~sem podermos ouvi-lo. Mas ·o Ministro 
Íds, quando esteve aquí, como_ Ministro da 
Agricultura, achei muito estranho, porque, per· 
guntado se sabia algum.a coisa s_obre o Cinab, 
ele parece que não c.onhecla ~-exjstêhda do 
Cfnab, ele respondia que isso nào era do ,.1inis
tério da Agricultu.ra, ,e s~m do MiniStério da 
Fazenda, quando nínguêm falava em Minis
tério, e sim em c-mab. Por isso estou pecgun
tando; a razão da pergunta é essa~Patet:é que 
ele não compreendeu a posição do Cinab. 

O SR. LU!Z GÓNZ'ÀGA BElLUZZO - Aí, 
o que posso Ihé dizer é o seguinte: em relação 
ao Mínistro Funaro, realmente eu daria uma 
informação incorreta se eu dissesse. 

o SR. RElATOR (Mauro Borges) ..:..,. Mas" 
só se o Sr. sauber exatamente, porque era 
um homem da confiança do Mínistro, sempre
essas coisas. .. se há um relacionamento, há 
elogios, está tudo bom e é _ótimo tr.abalhar 
se as coisas. estãO correndo m.:lrãviihosamente 
ou então a gente tem dificuldade de entendi
mento, quer diié-r, pensei que talvez atingisse 
ao Sr. um comentário _dessa natureza. Não 
tem nada de agressão a essa ou àquela pes· 
soa; simplesmente ao funcionamento do ser
viço. 

. O SR. LUIZ GOI'!ZAGA BELLUZZ:ó ::._Mas, 
então, estou lhe respondendo cOm toda fran
qiüizà que eu não tinha nenhuma informação 
das relações de operação do Cinab. O que 
eu sabia é que surgiram dificuldades entre 
o Braga e o João Basco, mas entre os do!s 
Ministros confesso que não ouvi ·essa infor
m!:3ç_ão. 

O SR. REU\TOR (Mauro--BõrgeS) - NãÕ 
sabiá. Bom, se V. 8' não sabia, ffiuito provavel
méríte não sabe se haveria entre a SEAP e 
a Secretaria Executiva do Cinab, um relaciona~ 
menta perfeito, fácil. · 

O SR. LUIZ GONZAGA BElLUZZO - É 
o que estou dizendo: _as dificuldades de que 
eu tomei conheciinento eram nas relações do 
Secretário Executivo do Cinab com o Secre
tário Executivo dã SEAP, ou seja, José Carlos 
Braga. 

O SR RELATOR (MéÍuro BorQ-es) -Si~.
mas'V: S• sabia que eram muito boas, r~u
lares.ou deficientes? 

OSR.LUIZG()JiiZAGABELLUZZO-Erarn 
deficientes. eram complicadas. 

, I 
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O SR. RELATOR (Mau(o Borges) - Era 
isso que gostaria de saber, ·sobretudo do,

0
Se

cretár{o &e<:útivo do crrtab c:ortnJ Secretário 
Executivo da SEAP. - ----

0 SR. LUIZ GONZAGA 8ELLQZ20-Ex•to 
-O Basco cÇJm _o Braga. 

O SR RELATOR (Mauro llorges) - V. S• 
participou, de alguma forrii.ã.,- dessas opera
ções de importação ou alguma missão espe
cial do Ministro nesse campo?-- ~- -

O SR'LUIZ GOMZAGA BELLUZZO ~Não. 

O SR: RELATOR (MaurÇ~ Borges) - Com 
relação ao serviço prestadopefa "Interbrás, o 
seu trabalho de importação, que foi ela que 
fez tudo. Os ·depoimentoS aqui -dos chefes, 
sobretudo do ex-Presidente, Sr. Ainiando Coe_~ 
lho, é de que eJes fJZeram tud_o ~àrà não asSU
mir essa responsabilidade de fazer as importa
ções, mas não tiveram outró jeitO. Tiveram 
muitas dificuldades, parqué o órgão não· ·~a 
preparado para fazer esse tipo de serviço de 
importações de alimentos. v. s•, por ··acaso; 
algum dia ouviu o Ministro falar - oú fazer 
algum comentário - se a Interbrás estava rn~ 
do bem ou se estava cOm alguma diftculdade? 
Algum comentár_i9 sobre o sucesso ou -não 
da Interbrás? 

O SR LUIZ GONZAGA BELLUZZO - O 
Ministro comeqtou uma 'Vez Corni.90 -qu~ as_ 
importações estavam difíceis, por conta dã 
pouca capac:itação ~que a lnterbrás tinha para 
fazer esse tiPo de importações. É preciso \e.m
brar que uma das intenções era a de centralizar 
as importações pelo setor privado, o que talveZ 
as agilizasse, pelo menos as discussões eram 
feitas- era isso que se ouvia. Mas havíamos 
sofrido recentemente, antes de entrarmos nO 
Gc::wemo, aquele problema da COTRA- não 
sei se V. Ex' se lembra - da imp(Jrtaçâo de 
feijão, do navio que saiu do porto e fui-ou o 
casco, estragou o feijão, etc. Então, o que eu 
podia depre~nder - nunca Jl1e envolvi inten
samente - é que o Brasil tinha urt)a dificul
dade muíto grande de coordenÇ]r ~_sas ímpor· 
tações. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Muito 
beml V. s~ sabe que haVia eleições gerais no 
País em 1986. O Plano C:omeçou mesmo a 
funcionar em 1986, e a eleição foi em rtovern
bro. V. St percebeu ou foi informado se, de 
alguma forma, o Plano Cruzado iria influenciar · 
nos resultados eleitorais? 

O SR. LUIZ GONZAGA BELLUZZO-Bqm, 
há o fato real de que ele influenciou, é inegável 
Agora, quando nós, como ·assessoreS do Mi
nistro, como técnicos ligados ao PMDB, imagi
namos ·o Programa, sequer nos passou pela 
Idéia - talvez remotamente, mas s6 como 
uma lembrança, de como qualquer dda<;fão 
teria-, de que teriamoseleições..Mas, seqlJer, 
remotamente, passou pela cabeça de nin
guém que isso fosse feito por ~9~s eleitorais, 
c:omo as pessoas dizem. Ninguém tomou as 
eleições como ponto de orien~ção par~ fazer · 
o programa. Este foi feito porque a inflação 
-V. EX' se lembra- em fevereiro caminhou 

para 14,5%, e as previs~es para o mês seguin
te eram de_22 a 23%. 

Então, -do pai} to de vista"-da _equipe econô
miC-ã e; cei:tamente dos MinistrOs -há muitos 
depoTmentos públicos-ã esse reSpeitá __:_ rião 
_houv:e sequer, apenas talvez um laivo delem
~rança_ das .eleições, maS uma _coísa que não 
influend~li.· em -naaa a decisã~. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Escla
recendo mais- V. s~ acha -que as demoras 
de correçõés no Plano Cruzado, que foram 
comentada_s_e deixaram de ser feitas na época, 
Para o. serem com .9rande retardo, aretaram 
realmente o sucesso do Plano Cruza.do? 

OSR:LUIZ GONZAGA BELWZZO -Acho 
que tiveram uma contribUição importan_te, aip~ 
da que no meu entendimento, um Pl~o çomq 
o Plano Cruzado exigia uma administração 
muito complexa que, provavelmente,_ aquele 
momento politico ·ou aquele Governo não se
ria capaz de levar adiante, aquele Governo, 
·com aqoele tlesequilibrio e aquela diferença 
de visõe.s a respeJto d6 Que deverta ser feito. 
Diria que; na verdade, né!s tínharpos uma· se
qUência de providência~ p~ra serem tomadas. 
Gostaria de lembrar que pensamos no fman
dértféhto das contas internas· do setqr púplico, 
tentando 'fazer uM -Cà1Xa únicO, que o Governo 
está_ querendo faief agora, fãzer uma fioldin_f] 
·das empresas estatais para coordená~las fi
nariC:eii-amente, !mpedindo o desperdício, e fa
zer um ajuste fiscal, que era absolutament~ 
necessáriO naquele momento. 
--Mas, estou corive:nc;ldo de que o su·ces·so 
do PlarioJQi_a c_ausa do.seu fracasso, porque 
o cOngelamento, foi t.âo b_er.n ~e.cebldo - e 
o c6ngelal)1ent~ er~ uma das peças impor~ 
tantes, maS não tivemos a essencial, a funda~ 
hlental; era importante para conter a disparada 
inflacionál-ia naquele- JTlOmento, para fazer 
com que todos sentassem ao mesmo te_J!!po 
.;.. f!la5_o sl:lces$) do Cl)ngelamento foi a raz~o 
fundamental do fracasso do Plano, a meu juí
zo. Lembro-me que quando o Ministro - e 
V. & deve se lembrar - Dílson funaro veio 
ao Congresso e falou que ia começar a des
cange"lar nos pl"óximõs- dois meses. Nem eu 
mesmo acredito que o Presidente Samey. na 
qcasião, estiv~S.se pe-nsaiido nas eleições, 

-muito menos- em favõrecer, "por ex.etnplo, o 
PMDB, nas eleil;_ões.· Acho que o Presidente 
Samey estav:a preocupado sobretudo com a 
_su'll poPulaiidade, que foi enorme, realmente. 

D SR. RELATOR (Ma~ro Borges) - Mas, 
realr_n(i!:!lt~ por que houvE'! o retardo das provi· 
déncias?-1:. como se fosSe uma nave no espa
ço, ·que- perde um pouco o rumo e precisa 
ter c:orreções para entrar em órbita. Por que 
realmente aconteceram as coisas que exigiam 
PJ:Ovidêndas e foram retarda~as? 

O SR. LUIZ GONZAGA BEU.UZZO -Acho 
quê a CJffimatentattvâ qUe a equipe _económica 
fez, já bastante céU c a a respeito dos resultados, · 
foi a -reunião de -carajâs.._Aliás, essa reunião 
foi gravada pelo Governo e seria até útil para 

. a posteridade que ela fosse dada a público. 
Nós fiZemos- a última tentativa para alertar o . 

Presidente de que, depois de vários pronuncia· 
mentes públicos, ficava muito des~gradável 
ficarmoS indo aos jorn-ais para falar que jJfeci
sava faz.er as correções. 

Depois qUé._Q"-Ministro Dilson FUnaro 'Vé1o 
ao Congresso e falqu do descongelamento, 
nós já estávamos <!om a con:iissão preparada 
para fazer õ desc:'óngelamento naquela oca· 
síãci. Essa cOmissão estava SubOrdinada a 
mim e tinha, como part[dpantes, ó FrahdsC:o 
Lopes, oJos.é Ca_r]os Bra_ga, o Superintenden
te da Sunab ... Mas, tivemos que--deSmoóíliiár, 
porqúe o porta-voz da Presidência- da Repú· 
bJica declarou que o Governo consíderava im
patriótíco se falar em _descongelamento na
quele morilênto, se falar en'l alguma alteração 
no Plano naquele momento: · 

-Acho que a responsabilidade individual, 
nesse::; casos, é uma questão muito relativa 
Não quero descarregar desculpe, acho uma 
maneira equivoçada de ver as coisas, na ini· 
nha opinlão muitO 'pessoal, descarregar em 
cima do Presidente, a responsabilidade pelo 
fracasso do Plano Verão, acho que fe! o fracas
so de um arranjo político, mais do que o fra
casso de uma pessOa.· Mas, enfim, também 
não diria que, pessoalmente, o Presidente não 
tenha se encantado com o sucesso, com a 
popularidade, não tenha c:"êdldo à idéia "fádJ 
de que era possível deixar a economia conge
lada pelo resto da vida, provavelmente. 

·.o SR. REI,.ATOR (Mauro Borge_s)- V. Sa. 
teria alguma coisa que não fof PergUntada, 
m85 -que fosse iilteiressante, üma viSão do pla· 
néjãmento do Plario: Cruzado, da sua'exêcuçào 
e al_g~ <J\Je não perguntamos aó senhor; exata~ 
mente· pOrqUe, PreCisamente, um tip'o de OO· 

nhecimento que V. Sa. tei"iâ: tido do Plano. 
V. Sa. tem toda liberçlade de falar se desejar 
esclaiecer mais. algum ,Pon:td. ' 

Na verdade, aqui estamos para julgar as 
irregularidades de importação de alimentos 
do Plano Cruzada.~· 

Mas· não são -só irregularidades, às vezes, 
se conseguirmos saber de muitas irregulari· 
dades ficaríamos até mais felizes. -

O SR. LUIZ ÓONZAGA BELLUZZO - Em 
relação à politica de importação de alimentos, 
propriamente dita, o que entendo é que o 
grande problema não é aquela sempre espa
módica e emergencíal, além de não ter estru
tura, o Brasil tinha que ter uma polftic:a àgri· 
colà, além da de crédito de c:otnpra-ao 'Gover· 
no, etc., uma política de importação, digamos, 
de longo prazO, que fosse compatíVel com 
o cresdmento da produção nacionaL Pred· 
saria haver o problema da importação espa
tnódica emergencial, às vezes é feita de uma 
tal maneira que acaba produzindo efeitOS late~ 
rais indesejáveis sobre a produção dornéstic~. 

CornO não há esta co.mpatibilízaç_ão entre 
a política de trnportaç:ões, a abertura, digamos, 
êla ecC>nomia pelo lado agricola ao extei-tór 
e· às _políticas domésticas, sempre a impOr
tação de próâutcis ã.grícolas aparece como um 
fenômeno negativo do ponto de vista do 'pro
dutor, quando podia, indus_ive, ser usada co
mo mecanismo de regl,l!arização da renda 
agrícola, da renda do agricultor. 
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Uma outra questão é que a organização ins
titucional que rege a política agrícola é inade
quada. O Ministério da Agricultura se transfor
mou quase que num locus de repercussão 
de interesses .dos agricultores. E esta forma 
institudonal acaba colocando o f.'Unistério da 
Fazenda sempre na posição de vilão, quer di
zer, aquele que tem na realidade as rédeas 
do comando financeiro e é obrigado a resistir 
às demandas, sobretudo em função de uma 
situação ruim, como esta que estamos viven
do. 

Então, esta organização institucional me pa
rece 'muito incompleta, inadequada, há um 
excesso de concentração no Ministério da Fa
zenda e, por outro lado_. os ministérios seta riais 
não têm capacidade de definir as suas políti~ 
cas, na prática, realmente, e acabam se trans
formando em simples aparelhos_ de repercus
são das queixas da sua clientela. 

Isto tem muito a ver com o que foi aconte
cendo ao longo do período autoritário, em 
que foi feudalízando o aparelho do Estado, 
por um lodo, e centralizando o poder no Minis
tério da Fazenda. Acho que enquanto isto_pe(
durar vai ser muito düicil. Lembro-me: que_ tí
nhamos excelentes relações com .o Ministro 
Pedro Simon, indusive pessoais, e nãa obs:
tante definiçóes de certas questões como. á 
dos preços mínimos - se nós indexaríamos 
ou não -. esta discussão sempre tinha um 
certo Visgo, havia uma certa viscosidade uma 
certa dificuldade de se levar a discussão adian
te. 

Então, em relação à politica agricola, não 
é possível repartir, porque a!ém disso_ há_ Lln:t 
outro interveniente, quando se tJ:a~. de. iJ!lP9r
taçáo que ê a cacex: . ' -

A estrutura institucional, se posso dar uma 
contnbuição final, é absolutamente inadequa-

da para a gestão e a definição da pOlitica agrí-
cola. · 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Muito 
obrigado, estou satisfeito .. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Car-neiro) __:_ 
Gostaria de encaminhar mais- algumas inda
gações ao depoente. 

Havia alguma orientação do Ministro Funa
ro_quanto à seleção de empresas para licitação 
de compras? 

O SR LOIZ GONZAGA BELLUZZO - O 
que me lembro, Senador Dirceu Carneiro, é 
que havia tido recentemente a ca·so da Cotra, 
a qual me referi, ~ ~u_ m~ lembro que o Ministro 
fez uma -rec"omendação mesmo, para que se 
ev[tasse que ela participasse, por 'causa do 
incidente da condenação Judicial que ela tinha 
sofridO. · 

O SR.-PREsiDENTE Ü)irceU 'Ca~-~iro) -
O Senhor testemunhou o Ministro da Fazenda 
indicar nomes de empresas para f~zer Impor
tação de carne? 

O SR. LUIZ GOI'IZAGA BÉLLUZZO- Náo." 

- ~o sR.~ PREsiDENTE (6J;C:eu Cánieiro) ~ 
Em algum momento- o Senhor· soUbe que a 
er(lpresa Sogeviaildes tenha procurado o Mi
nistério para ser contemplada Com uma parte 
da importação de carne? 

O SR. LUIZ GOf'fZAGA BEu.:uzzo - A 
Segevíandes era_ uma das duas e11Jpresas que 
surgiram em_ seg~nd? _p!an9._ 

O SR. PRESIDENTE (Dii"ceu Cairi€iro) -
O Sr. João Manael, em depoimento a esta 
Comissão, afirmou que· por ·razões- de Estado, 
as contas da balança comercial brasileira, em 
1986, foram alteradas para evidenciar saldo 

que, efetivamente, não ocorreu. E o que o 
Senhor tem a di~e~ ~_obre este fato? 

O SR. LUJZ GONZAGA BELLUZZO -Fui 
surpreendido pela revel'ação, posteriormente, 
e perguntei ao Ministro o que tinha ocorrido, 
e ele me disse que, na verdade, foi feitO um 
ajuste simplesmente para jogar o saldo para 
frente em função ·do efeito que se la produzir 
nas e.xpectativas no final do Plano Cruzado. 

Mas, no momento em que ocorreu, oU qu~e 
isso estava ocorr~qdp. na verdade, eu não ti
nha idéia. Fiquei sabendo depois. 

O SR. PRESIDENTE (r:iirceu Carnei~oj ......: 
De nossa parte, taml;>ém, _apenas lamentando 
a· ausência do. Senador Nabor Júnior, que foi 
·o requerente da vinda de V. Sa., aqui na Comis
sãO, e que hoje· por outras razões não pode 
estar presente. . - , _ _ _ - -
. E que ao redigi( o seu requerimento, regis

trou Luiz Ccirlos Benuzzo, o que hoje sublima
mente eu repeti, aqui também ~steja e,scrito 
Luiz Gonzaga Benuizo. 
· . O SR LUIZ. GONZAGA BELLUZZO - Náo 
tem importância, o nome do meu filho é Car
los, então, está tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE (OiréeU é:âmeifo) -
De modo que, creio que_ não havendo mais 
nenhuma indagação a ser feita,_agradec_ernos 
a forma gentil. com que atendeu o convite 
telefónico, atê, de ontem para hoje, e que con~ 
t~ibui para podermos encerrar a fase dos de
poimentos_ e partirmos, de imediato, parl..o 
relatório final que deverá ser produzido pela 
Relataria da Comissão, tedigida pelo Senãdor 
Mauro Borges .. 

Está encerrada a teuniào. 

(Encerra-se a reunião às 17 horas e 
20 mínutos.) 



8 República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIV- 1"1• 136 QUINI'A·FEIRA, 12 DE OOTOBRO DE 1989 BRASfUA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 149' SESSÃO, EM 11 
DE OUTUBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre~ 
sldente da RepúbUca 

Submetendo à deliberação do Seriado 
a escolha de nomes indicados para cargo 
cujo provim"ento dependem de sua prévia 
aquiescência: 

-N<> 2Z8!89 (n° 613/89, na _orlgefn), re
ferente à escolha do Dr. José Luiz Vascon
celos, Juiz do Tribunal Regional do Traba
lho da Segunda Região, para ccimpor o 
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga 
originária, destinada a juízes da magistra
tura trabalhista de carreira, decorrente da 
nova composição do Tribunal. _ 

- N• 229/89 (n" 614/89; na ~origem), re
ferente à escolha do_Dr..liylo Bezerra Gur
gel, Juiz do Tribunal Re9tonal do Trabalho 
da Quinta Região, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, em vaga originária, 
destinada a juízes da magistratura traba
lhista de carreira, decorrente da nova com
posição do TribUnal 

- N• 230/89 (n' 615/89, na origem), re
f~rente à escolha do nome do Dr. Fran
cisco Fausto Paula de Medeiro~ Juiz do 
Tfibunal Regional do Trabalho da Sexta 
Região, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, em vaga originária, destinada 
a juízes da magistratura trabalhista de car
reira, decorrente da nova composição do 
Tribunal. 
-N~23"1/89 (n~ 616/89, na origem), re

ferente à escolha do Dr. Ney Proença Doy-

SUMÁRIO 

le, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho 
da Terceira Região, para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, em vaga origi
nária, destinada a juízes da magistratura 
trabalhista d~ carreira, decorrente da nova 
composição do Tribunal. 

-N°232/89 (n9 617/89, na origem), re
ferente à escolha do nome do Dr. Ursulino 
Santos Filho, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, em vaga originária, 
destinada a ãC:Ivogados, decorrente da no
va composição do Tribunal. 

- N~ 233/89 (n~ 618/89, na origem), re
ferente--à esColha do Sr. José 'Francisco 
da Silva, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho,_ em vaga origin~r_ia, decor
rente da nOVa composição do TST, desti
nada a Ministro Classista, representante 
do_s trabalhadores. 
-N' 234/89(n' 619/il!l~na origem), re

ferente à escolha do Sr. José Calixto Re
mos, para compor o Tribunal SuPeriOr do 
Trabalho, em vaga originária, _çlecorrente 
da nOva composição do Tribunal_ Superior 
do Trabalho; destinada a Ministro Classista, 
representante doS trabãJhadores. - -

- N~ 235/89 (n~ 620/89, na origem),-re
ferente à escolha do Sr. Mayo Uruguaio 
Fernandes, para, na qualidade de Suplente 
de_ Ministro Classista, representante dos_ 
trabãihadofes, -coinpor o Tribunal Superfor 
do Trabalho; em vaga originária, decor
rente d9- nov_a composição do Tribunal. 

-N? 236189 (n~ 621/89, na origem), re
ferente à escOlha do nome-do Dr. Juvenal 
Pedro Cim para, na qualidéide de Suplente 
de MiniStrO Classista, representante dos 
trabalhadores, compor o Tribunal Superior 
-ao T ial:ialJ:ro; em vaga origi!'láiia, decor
rente da nova composiÇão do -1' ribunal. 

-N' 237/89 (n" 622/89, na origem), re
ferente. à escolha do nome do Dr. Fran
cisco Leocádio Araújo Pinto, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga 
orfginária, decorrente da nova composição 
do Tribunal Superior do Trabalho, desti
nada a Ministro Classista, representante 
dos errlpregadores. · 

-N• 238/89 (n• 623/89, na origem), re
ferente à escolha do nome do Dr. Afonso 
Celso Moraes de Sousa Carmo, para com
por o Tribunal Superior do Trabalho, em 
vaga originária, decorrente da nçwa com
posiÇão do Tribunal Superior do Trabalho, 
destinada a Ministro Classista, represen
tante dos empregadores. 

- N• 239/89 (n' 624/89, na origem), re
ferente a escolha do Dr. Paulo de Azevedo 
Marques p~ra, na qualidade de Suplente 
de Ministro Oassista, representante dos_ 
empregadÕres, compor o Tribunal Supe
rior do Trabalho, em vaga originária, de_
corrente da nova composição do Tribunal. 

- N• 240/89 (n' 625189, na origem), re
ferente a escolha do Sr. OSório Coelho Gui
mar_ães -Filho para, -nã-qualidade de su~
plente de Ministro Classista, representante 
dos empregadores, compor o Tribunal Su
perior do Trabalho; em vaga originária, de
corrente da nova composição do Tribunal. 

1.2.2-Mensagem do Governador 
do Distrito Federal 

-N• 99189-DF (ri" 88/89, na -Õrígem), 
submetendo à deliberação do _Senado Fe
deral o Projeto de Lei do DF n" 61/89, 
que autoriza o Poder Executivo a abi'ir cré
ditos-adicionãJS-até O limite de NCz$ 
670.065:ooo;otre dá outras Providências. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.3 - Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei do DF n~ 61/89,lido ante
riormente. 

1.2.4- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 325/89, 
de autoria do Senador Leopoldo Peres. que 
cria um adicirihal sobre Tarifa de Energia 
Elétrica para custear o Plano Nacional de 
Vias Navegáveis Interiores-e dá outras pro
vidências. 

1 .2.5 -Discursos do Expediente 

SENADOR ANTÓNIO Lf.!IZ M-10\
Reivindicações dos servidores públicos fe
derais. 

SENADOR AFONSO SANCHO- Crise 
no setor elétrlc.o e a possível paralisação 
da hidrelétrica de Xing6. 

SENADOR M4URO BENEVIDES- Pa·. 
ralisaçáo das obras da usina hidrelétrica 
de Xing6. 

1.2.6- Comunicação da Presidên~ 
ela 

-Presença na Casa do Sr. Hugo Gon
tijo, suplente convocado pela representa
ção do EstadQde Minas Gerais, em virtUde 
de licença concedida ao titular, Senador 
Alfredo CampOs. 

1.2.7 -Prestação de compromisso 
regimental e posse do Sr. Hugo Gon
tijo 

1 ,2.8 - Comunicação da Presidên· 
ela 

Convocação de sessão conjunta a reali
zar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.2.9- Discursos do Expediente 
(continuação) 

SENADOR GOMES CARVALHO- En· 
caminhando à Mesa, requerimento de 
convocação do Ministro dos Transportes, 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENADO FEDE1IAL 

DIAIIIO DO CONGIIESSO NACIONAL 
Impresso sob • responsablhd•de da Mea do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ··········-······································~,- NCz$,17,04 

Exemplar Avulso ................................................ NCz$ 0,11 

Tiragem: 2.200-exemptares. 

para, perante o Senado, prestar infonna
ções sobre a situação das rodovias fede-_ 
rais. 

1.2.10- Comunicação 

Do Senador Hugo Oontijo, referente à 
sua filiação partidária e nome parlamentar. 

1.2.11 - Comunicação da Uderan
ça do PMDB na Câmara dos Depu
tados 

Referente a indicação do Deputado AI
naldo Faria, para integrar, na qualidade de 
suplente, a Comissão-Mista incumbida de 
dar parecer sobre a Medida Provisória n~ 
91. 

1.2.12- Requerimentos 

--_......;;..No 536/89; de prorrogação por 2:0_ 
dias do prazo para oferecimento de emen
das aos Projetas de Lei do Senado n,..s 193, 
255 e297 /89 que estão sendo examinados 
-peJa Comissão Temporária do C6diQo de 
Menor:~s Aprovado. 

- N9 537/89, de urgênciã para o Projeto 
de Lei da Câmara n• 42/89 (n' 886/88, 
na Casa de origem), que dispõe sobre os 

--feriados de 12deoutubroede2denovem
bro. 

1.2.13- Leitura de projetas 

.;....... Projeto de Lei do Senado n9 
326/89~Complementar, de autoria do Se
nador Divaldo Suruagy, que dispõe sobre 
critérios e prazos de crédito das parcelas 
do produto da arrecadação de impostos 
de competência dos Estados e de transfe
rências por estes recebidas, pertencentes 
aos Municípios,_ e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 
327 /89-Complemeritar, de autoria do Se
nador Oivaldo Suruagy, que estabelece 
nonnas gerais aplicáveis ao Impósto sobre 
Vendas a Varejo de Combustíveis líquidos 
e gasosos, exceto o óleo diesel - lWC, 
de competência dos Municípios. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 
328/89-Complementar, de autoria do Se-

nadar Divaldo Suruagy, que estabelece 
normas gerais aplicáveis ao bjipOsto Sobre 
transmissão, inter vi~. a qualquer título. 
por-atO-Oneroso, de bens imóveis, por natu
reza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos à sua aquisição 
-ITBI-N. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n9 63, de 1989, 
de autoria do_ Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre a urgência e dá outras 
providências. Aprovado nos termos do 
substitutivo com subemendas, após pare
ceres das Comissões competentes, tendo 
usado da palavra os Srs. Fernando Henri
que Cardoso, J_utahy Magalhães, Humber
to Lucena e Cid Sãbóia de Carvalho. À 
Comissão Diretora para redigir o vencido 
para o turno suplementar. 

- Redação do vencido para o blmo su
plementar do Substitutivo ao ProjetO de 
Resolução n9 63/89. ApioVada em turno 
Suplementar. À promulgação. 

Proposta de Em-enda à tonstiruição rt' 
1, de 1989, de-áutoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no §-
69 do art. 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
dores d"e Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Proieto-de -Decreto LegislatiVO no 23",-de 
1989 (n' 141189, na Câmara dos Deputa· 
dos), que aprova o texto do acordo sobre 
transportes marítimos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em Bue
nos Ai_res, em 15 de agosto de 1985,Apro
vado. À promu1gação. 

Projeto de Decreto L_egislativo n9 25, de 
!989 (n• 158/89, na <:Amara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo de coo
peração científica e tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e _o Governo do Reinq da Dinamarca, fir~ 
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mado em BrasíJia, em 9 de junho de 1986, 
Aprovado. À promulgaçãq. 

Projeto de Resolução ~ 53, dé 1989, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que determina a correçáo, dos 
valores em OTN e cruzado, para valorés 
em BTN e cruzado novo, nas proposições 
que autorizem Estados e Municípios a con
tratar operações de crédito, Aprovado o 
substitutivo. A Comissão Diretora para re
digir o vencido para o turno suplementar. 

Projeto de Resolução nç 66, de 1989 
{apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos com conclusão de seu Pare
cer n9 230, de 1989), que autoriza o Gover
no da União a contratar operação de cré
dito externo, no montante equivalente a 
até US$ 76,000,000.00 (setenta e seis mi
lhões de dólares americanos), com o Delta 
Bank. Aprovado após usarem da palavra 
os Srs. Marcos Mendonça. Marcondes Ga
delha, Gerson Camata e Ronaldo Aragão. 
À Comissão Diretora para a redação final. 

Projeto de Resolução n~ 68, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Pare
cer n~ 232, de 1 989), que autoriza o GoVer
no brasileiro a conceder financiamento ao 
Banco de la Naci6n Argentina, no valor 
de até US$ 147,000,000.00 (cento e qua· 
renta e sete· milhões de dólares america
nos), através do convênio de pagamento 
recíproco. Aprovado após usarem da pala
vra os Srs.Marcondes Gadelha,José Foga
ça e Fernando Henrique Cardoso. À Co
missão Diretora para redação final. 

Requerimento no 514, de 1989, do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, solicitan
do, nos termos regimentais, tramitação 
conjunta para os Projetas de Lei do Senado 
11"' 152, !55 e 238, de 1989 (de autoria 
dos Senadores Marco Maciel, Edison Lo
bão e Fernando Henrique Cardoso, res
pectivamente), que_dispõem sqbre a parti
cipação dos trabalhadores nos lucros ou 
resultados das empresas. Aprovado. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n• 172, de 1989 (ri' 398789, na ori
gem). de 9 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Luiz Mattoso Maia 
Amado, Ministro de Segunda Classe, -da 
carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Coréia.Apreciaçáo adiada por falta 
de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa~ 
gem n• 174, de 1989 (n' 403/89, na ori
gem), de 14 de agosto do corrente. ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Júlio Gonçalves San-

chez, Ministro de Segunda Classe, da car
reira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasit junto à República 
da Guíné-Bissau. Apreciação adiada por 
fa1~ de quor..um. 

· Parecer·da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem no 179, de 1989 (n' 457/89, na Casa 
de origem), de 30 de agosto do corrente 
anó, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Régis Novaes de Oli
veirã, Embaixador do Brasil junto à Jama
hiriya Árabe Popular Socialista da Ubia, pa
ra, cumulativamente; exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
de Malta. Apreciação adiada por falta de 
quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores, e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n' 185, de 1989 (n' 515/89, na ori
gem), de 11 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Sérgio Damasceno 
Vieira, Embaixador do Brasil junto à Fede
ração da Malásia, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Sultanato de Brune] Durussalam. 
Apreciação adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte_
rlores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n<> 186, de 1989 (n~ 516/89, na ori
gem), de 11 de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a e_s_ç;o]ha do Senhor Luiz Felipe de La Tor
re Benitez Teixeira Soares, Embaixador do 
Brasil junto ~ República do Quênia, para, 
cuCnulativainente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto a República de 
Uganda. Apreciação adiada por falta de 
quorum. 

1.3.1 - Commúcação da Presidên
cia 

Prejudicialidade do Requerimento nç 
537/89, lido no Expediente da presente 
s;essão, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n9 42/89. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR MtlRCONDES GADELH!l, 
como Uder - Falecimento dos empre
sários Abelardo Alves de Azevedo e Mar
coni Lopes da Silva. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE 
CÁRDOSO, como Líder - Regulamenta
çãO" do imposto sobre grandes fortunas. 
Matéria publicada na revista Veja, sob o 
titulo "É preciso taxar os ricos". 

SéNADOR /Tt1Mt1R FRANCO-Análise 
da Medida Provisória n~ 91/89, que regula 
o critério de reajuste dos benefícios de 

prestação continuada mantidos pela Previ-
dência Social. -

SENADOR LAVOISIER MAL'! - Defesa 
do Programa de Apoio ao Pequeno Produ
tor Rural do Nordeste (PAPP). 

SENADOR JtlMIL HADDAD - Pedido 
de intervenção federal no Estado do Pará. 

SENADOR Mt1RCO MtlCIEL - Neces
sidade do prosseguimento das obras da 
hidrelétrica de Xingá. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Concessão de créditoS privilegiados para 
o estímulo à produção agrícola. 

SENADOR LOUREI1BERG NUNES 
ROCHA -Transcrição dos artii:Jos publi
cados no Diário do Coméido, de São Pau~ 

'lo, sob os títulos "Falta de política leva mf
cros à informalidade" e "Econom.ia infõr
mal não passa de 13%, diz IBGE". 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA -
Posse do Consultor-Geral da República, 
Dr. Clóvis Ferro Costa. 

SENADOR M.4RCOS MENDONÇil -
Propósitos que animam S. fr no momen
to ~m que assume a vaga do Senador Má· 
rio Covas. · -

1.3.3 - Comunicação da Presidên
cia 

-:-Término -do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n"' 25/89 e Projeto de Decreto Legislativo 
n'46/89. 

1.3.4- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-DISCURSO PRONUNCIADO 
J;M SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Aureo MeiJe, profe
rido na sessão de 5-l 0-Hg. 

3-ATO DO PRIMEIRO SECRE
TÁRIO E PRESIDENTE DO CONSE
LHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

-Alteração da instrução para a implan· 
tação e acompanhamento do registro de 
freqüência dos servidores do Cegraf à dis· 
posição do S_enado Federal. · 

4-ATA DA 159• REUNIÃO DO 
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO 
CEGRAF 

5-DIRETORIA GERALDO SENA-
DO FEDERAL 

- Extrato do contrato n9 049/89. 

6-MESA DIRETORA 

7 -LiDERES E VICE-LioERES DE 
PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 



5686 Qujpta~felra- 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) Outubro de 1989 

Ata da 149" Sessão, em 11 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. !Yelson Carneiro, liam Saraiva, 
Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya e Meira Filho 

ÀS 14 HORAS E 30 M!IYUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS SENADORES: 

- Aluizro Bezerra- Leopoldo Peres -Jar
bas Passarinho -João Castelo- Mauro Be
ncvidcs- Lavoisier Maia-..,..- M.:ltcondes Gade
lha- Marco Ma dei- Ney Maranhão --João 
Lyra- Lourival Baptista - Luiz Viana- Juta
hy Magalhães- Ruy Bacelar- Nelson Car
neiro - Ronan Tito - Pompeu de SoUsa~-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- A lista de presença acusa o compared
mento_de 17 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iriidamos nosSos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚ
BUCA, 

Submetendo à deHberação do Senado 
Federal a escolha de nomes indicados pa
ra cargo cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

MENSAGEM J'l• 228, DE 1989 
(n• 613/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal, 

Nos termos do § 1 ~ do art. 111 da Consti
tuição tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências o nome do Doutor José 
Luiz Vasconcellos, Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da Segunda Região, para compor 
o Tribunal Superiodo Trabalho, em vaga origi
nária, destinada a juizes da magí.Stratura traba
lhista de carreira, decorrente da nova campo~ 
sição do Tribunal. 

Os méritos do Doutor José Luiz Vascon
cellos, que me induziram a escolhê-lo para 
o exercício do elevado cargo de Ministro da
quela Egrégia Corte, coOStâ:m do anexo,curd-
culum vítae. -
Brasília- DF, 5 de oUtubro de 1989. ·"""""José 
&rney. 

Cuniculum Vitae 

José Luiz Vasconcellos, brasileiro, casado, 
Juiz do Trabalho, residente e domiciliado à 

rliã.Jorge Americano n" 380, apartamento 74, 
Lapa-- São Paulo, OC n• 348300538-91, 
RG. SSP·SP n' 1.362.059, illho de lsmar de 
Vasconcellos e Cesira Mambrki Vasconcellos, 
nascido eni Orlandia- - São Paulo, aos 21 
de junho de 1931. 

-Curso primário e ginasial~ Ginásio "Paes 
Leme. 1939 - 1946. 

-Colegial- Colégio Bandeirante, 1947 
-1949. 

-Curso Universitário.:...._ Faculdade de Di-
reito da Universidade de São Paulo, 1950 -
1954, 

-Auxilia-r<fUdfi:Iárío na Justiça do Traba
lho, 1950 ·..::. 1954 

-Aspirante de Infantaria _CPOR ae-São 
Paúlo, 1950 • 1952. · 

-Segundo-Tenente R/2 de Infantaria após 
estágto n~f Oã. do Quartel General da 2• Re
gião, 1954. 

-Advogado com escritório próprio- São 
Caetano do Sul, 1955 '- 1958. 

-Advogado do Sindicato dos Contabílistas 
de São Paulo, 1958 - 1961. 

-Advogado de Na di r Figueiredo Indústria 
e Corriércio;f958-- 19"61. 

-Ingresso na Magistratura do Trabalho por 
ConcUiso, como Juiz Substituto em 1961. 

- Pron1ovid0 a Juiz PreSidente-dcl Juilta de 
Conciliação e Julgamento em 1962, com 
exercido em Sorocaba - SãO Paulo. 

-Removido a pedido pãra a E. 1 ~ JCJ de 
Santos - SP e posteriormente para a E. JCJ 
de Santo André e 129 JCJ de São Paulo, Ca
pital. 

-Bolsista em Paris, a convite do governo 
francg_s, em cooperação técnica, com certifi
cado de aproveitamento em 1966. 

-Curso de especialização em Processo Ci
vil na USP., sob &-orientação dos professores 
A1fredo Buzaid e Luii Eu lá! lo de Bueno Vidigal! 
1968-1969. . 

-Encarregado pela Comissão de Legis
lação Sodãl- da --câmara dos Deputados, em 
conjunto com o Dr. Wagner Drdla Giglio, da 
elaboração de um projeto de Código de Pro
cesso_ do Trabalho, 1969. 

-Membro de Comissões de concurso de 
ingresso_ na Magistratura do Trabalho, 1980 
-1988. 

-Agraciado em 1978, pela Socie_dade 
9eográfica Brasileira, com a medalha D. Pedro 
Alvares Cabral, pelos estudos desenvolvidos 
no campo do Direito Português. 

-Agraciado, em 1977, com a medalha dos 
Amigos da Marinha, que lhe foi conferido em 
Santos. 

-Professor da Cadeira âe Direito Proces
Sual OVil da Faculdade Metropolitana Unidas, 

"1970 .....,.._1980" _ ....... Olefe -de~Departamento 
daquela Faculdade. _ 

---,.Convocado para substituir no-TRT, em 
junho de 1977-1980. 

-Indicado para Promoção por mereci
mento em 1981, para:-fittilãr do E: RegiOnal 
da 2~ Região. - -

-Integrou a Comissão de elaboração das 
instituições de ingresso na Magistratura do_ 
Trabalho, __ apresentando sugestões. 

-EleitO Presidente da E. 7• Turma dO i'RT 
2~ Região- 1986 e designado como melnbro 
da Comissão daquela Corte. 

-Convocado para sUbstituir i10 E.T[ibunal 
Superior do Trabalho , por escolha dos Exm~ 
Ministros, de 19 de abril de 1988 a 30 de"junho 
de 1989. · 

-Admitido no grau de Comendador no 
quadro ordinário dã Ordem de_Mérito Judi
ciário do Trabalho, em solenidade realizada 
em 11 de agosto em Brasília. 

-IndiCadO comO primeiro nome, no E. T ri
bunal SuPerior do Trcibalho, para preenchi
mento de uma das quatro vagas criadas pela 
Constituição Federal, para preenchimento por 
juiz de carreira. · 

(À Comissào de Constituição, -Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM N• 229, de 1989 
(n• 614/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal 

Nos termos do § 1" do art. 111 da Consti· 
tuição tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências o_ nome do Doutor Hylo 
Bezerra Gurgel, Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho da Quinta Região, para compor o -
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga origi
nária, destinada a juízes da magistratura traba
lhista de carreira, decorrente da nova compo
sição do TribunaL 

Os méritos do Doutor Hylo Bezerra Gurgel, 
que me induziram a eSColhê-lo para o exer
cício_ do elevado cargo de Ministro daquela 
Egrégia Corte, constam do anexo curriculum 
vitae, _ - __ 

Brasiliá-DF, 5 __ de outubro de 1989. -José 
Samey. 

Cuniculum Vitae 
No.me: Hylo Bezerra Gurgel 
AtiVidade: Magistrado e Professor Universi-

tário. · 
Cargo que ocupa: Juiz Togaâo do T.R.T. 

da 5~ Região - BahiaiSergipe", -desde 1977, 
do qual foi Vice-Presiderite e Presidente res~ 
pectivamente, em 1980/1981 e 1982/1983. 

Magistério: Professor Titular de Direito Previ
denclário e professor Adjunto de Direito do 
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Trabalho da Faculdade de Dirê!ito da Univer
sidade Católica do Salvador. 

Ex~ Professor da Faculdade de Direito· da 
Universidade Federal da Bahia, da qual se 
afastou por motivo da Lei Orgânica da Magis· 
tratura Nacional (LOMA.N) que impede lecione_ 
o Juiz em dois Estabelecimentos de Ensino. 

Instituições às quais está filiado: 
-Academia Nacional de Direito do.Tra

balho-
-Academia de Letras Jurídicas da Bahia 
-Instituto Latino-Americano dei Derecho 

dei Trabajo y de la Seguridad Soc:iaJ 
- [nstituto Bahiáno de Direito do Ttãbalho 
Trabalhos publicados: 
-Forma e Estilo da Sentença - Revista 

do T.R.T da 5• Região, Ano [, n~ 1, pp. 38 
a47. 
-Jus~a do Trabalho no Brctsil. Organi

zação. Funcionamento. FINS- publicado no 
Jornal Especializado de São Paulo- "Tribuna 
da Justiça". 

-Arquivamento e Prescrição ..;......;._publicado 
na Revista do T.R.T da 5• Região. 

-Trabalho Rural - publicado na Revista 
do T.R.T da 5• Região, Ano I, n~ 3. 

-Meio de Solução dos Conflitos Coletivos 
- publicado em ''11 Seminário de Direito de 
Sindical", editado pelo Sindicato dos Comer
ciários de Salvador. 
-O Direito do Trabalho na Nova Consti

tuição- publicado na Revista Jurídica do Tr_a
balho, noS_ 3 e 4, outubro-dezer:nbro/1988 e 
janeiro-março/1989, editadas em Salvador. 

-Poder normativo da Justiça do Trabalho 
-publicado na Revista do T.R.T da 5a Região, 
p. 61. 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome Completo- Hylo Bezerra Gurgel 
Nome Profissional- Hylo Gurgel 
Filiação - José de Aguiar Gurgel e Maria 

Bezerra Gurgel 
Estado Civil- Casado 
Naturalidade - La_vras-CE. 
Data do Nascimento - 9 de fevereiro de 

1926 
Profissão - Magistrado e Professor Univer

sitário 
Endereço Residencial - Av. Euclides da 

Cunha , no 1 - Graça~ Salvador-BA. Tet 
247-7252. -

Endereço Profissional- Rua Inácio Tosta, 
n<> 161 -Nazaré. Tribunal Regional do Traba
lho da 5~ Região. 

LI. DOCUMENTAÇÃO 

Ca:rte1ra de Identidade - N"' 61, Expedida 
pelo TRT da 5' Região. N• 1.5481776, Expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública - Insti
tuto de Identificação - Salvador - Bahia. 

Título de Eleitor-N~ 58817205-23 Zona 
001. Seção 0197. 
CPF - N' 000349245 
CTPS - No 63256 . . 
Certificado de Reservista - N~ 288.844 -
10" RM 

PIS- N• 10.643.058.939 

2: ESCOlARIDADE 

Instrução Primária - Grupo Escolar de La
vras-CE. 

Instrução Secundária - I o .e 2~ Ciclos -
Colégío Estadual da Bahia 

Instrução Univer~Mria - F acuidade de Di
reito "àã Universidade Federal da Bahia. 

2.1 CCiRSOS PRINCIPAIS 

-De Bacharelado em Direilo- Faculdade 
de Direito da Universidade Federal da BahiZI, 
Salvador-BA., 1952. 

-Curso de Especialização em Metodologia 
do EriSílio -superior, promovido pela Uhiver
sidade Catótica_ do Salvador, Qe 7 a 30-7-75. 

- Curso de Extens_ão em Direito Civil, mi
nístrado na Faculdade de Direito da Univer-
sidade dª B.;,hia, em 1968. o _ 

-Curso de Extensão em Direito Comercial, 
miriistiado na Faculdade de Direito da Univer
sidade Federal da Bahia, em 1968. 

2.2 -_PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS, 
SEMINARIOS E CONGRESSOS 

-Congresso do Instituto LatinO-Americano 
de Direito do Trabalho, realizado em São Pau
lo, de 26 a 28-9-76. 

- Seminário Latino-Americano de DireTfo 
do Trabalhõ, promovido pelo Tribunal Regio
nal do Trabalho da 7~ Região, Academia fbero· 
Americana de Direito do Trabalho e lnstítuto 
Latlno-:Arrlentanõ de Direito do Trabalho, rea
lizado em Fortilleza-CE., em agosto de 1978. 
~.VU encontro de magistrados do trabalho 

da 5' região, dé-f6 a 19-11-1976. 
- \IIli encontro de magistrados do trabalho 

da 5• região, de 24 a 27-10-1977. 
-IX encontro de magistrados do trabalho 

da !)• r~gião, de 30-10 a 1n 11-1979. 

-I EncontrO- Néidonal de Magistrados da 
Justiça do Trabalho, Forum Ministro Re·nato 
Machado, promovido pelo T.S.T., em a9osto 
de 1978. 

....-..-seminário de Díreito Processual Civil e 
do TrabalhO;patrOcíriado pelo Rotary Club Ba-
hia- Norte, de 16 a 18-11-1979~ · 

-Congresso Internacional de Direito do 
T rabãlho, patrocinado pelo T.R.T da 7~ Região, 
Academia Ibero-Americana dei Derecho dei 
Trabajo y de la Suguridac:l Soda! e rnstituto 
Latino AmericanO _dei Qerecho __ del Trabajo y 
de la Seguridad Soda\, realizado em Fortaleza, 
em setembro de 1979. -

-Presidente dos XI e XII Encontros de Juí
zes do T_!~balho da 5• Região, realizados no 
T.R.T. da 5• Região, em 1982 e 1983. 

- Pre_sidente da Semana de Estudos de Di
reito do Trabalfio, realizada dEi23 a28~9-1968. 

- Congress-o Internacional de Direito do T ra
balho, patrodnado pelo T.R.T. da 7" Região, 
pela Academia Ibero-Americana dei Derecho 
dei T rabajo y d~ la Seguridad Social, Instituto 
Latino-Americano_ dei Derecho del Trabajo, 
Academia Nacional de Direito_ do Trabalho, 
Associaçao- dos_ Advogados· T iabalhistas do 
Brasil e Associações Sindicais, realizado em 
Fortaleza-CE, em março de 1987. 

-Primeiro Congresso Brasileiro de Direito 
Coletivo do Trabalho, realizado em São Paulo 

nos dias 24. 25 e 26-_11-1986. promovido pela 
LT.R. . 

2.3 PRINCIPAIS PALESTRAS E CONFE
RÊNCIAS PROFERIDAS 

- No I Simpósio Latino-Americailõ êie Di
reito do Trabalho, _nos dias 04-e 05-de· Outubro 
de 1971 - "Justiça do Trabalho no Brasil. 
Organização. Funcionamento e FJns". 

- No IV ~ncor_ltrO de Magistrados da ~-~ Re
gião, de 03 a 05-9-1972 - "Forma e Estilo 
da Sentença". 

.=....No V Encontro de Magistrados do T r aba
lho da 5" Região, -em 1973-"Trabãlho Rural". 

- No I Simpósio" Baiano de Gêricias Juridi
cas, de 28-5 a 01-6-1979.::.... "A Reforma da 
CLT.". 

-Como Debatedor, no Painel realizado, 
em Salvador, de 22 a 27-7-1975, patrocinado 
pelo Diretório Acadêmico Ruy Barbosa, da Fa
culdade de Direito da UFBA. 

-No J Seminário Nacional de Direito do 
Trabalho, organizado pelo TribU.nã.J'Superior 
do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho 
d~ 5~ Região, Academia Nacional de Direito 
do Trabalho, Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, Instituto Brasnetfo de Réla
ç:ões do Trabalho: "Estabilidade e Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço". 
~No Rotary Club SalVador: ltapagipe, em 

19-7-1968: "Capital e Trabalho". 
- No Seminário dos Advogados do B<![)CO 

do Brasil S. A.: "Coritrato de Trabã!ho do Ban
cário e Cargo de Confiança". 

-No Encontro dos PreS:ideiites dos Tribu
nais Regionais do Trabalho, real[z<;tdo em SaJ
vador, em setembro de 1982: ''Problemas .de 
Corregedoria". 

-Na Reunião dOs COrregedOres, realizada 
em Brasília, em setembro de 1983: "Ex_eç_u___ç._ão . 
Trabalhista". 

-No Seminário do Direito SindíCal, pro
movido pelo Sindicato doS Empregados no 
Coinérdo da Gda_d_e-.,dp Salvador, de 2f -a 
24--f1:1983: "MeioS-de SoluçãO dOS Cofifllto_s _ 
coletivos" . 

.::.... No li! Gelo Regional de DireitO do Tt'aba~
lho, realizado_ effi Arac_aju~S.E. de 06 a 
08-12-1984: ''Contrato de Trabalho do Ban: 
cárie". 

-No Seminário sobre prática Forense- e 
Processo: "RecUTsOs TrabalhiSfus", em julho 
de 1987. · 

-No I Gelo dg E.sludos d0Difeit0 do Tra
balho, realizado em Vitófia d~ Conquista, neste 
Estado, em outubro de 19B8: "O Direito-dO
Trabalho na Nova Constituição''. 

-01 Gelo de Estudos-Jurídicos, realizado 
em ltabuna, neste Estado, em mªio de _1989: 

· .. Os.Direitos SoCiaiS: ná Nova ConstituiçãO".- -
-No Seminário de Estudos Jurídicos, 

ocorrido na Faculdade de Direito da- UFBA, 
em outubro de 1988: "As lllQdíficaçõeS Intro
duzidas pela Nova COfistituiçáo no Direitq do 
Trabalho". 

3. ATMDADE -PROFISSIONe.L 

3.1 COMO PROFESS.OR 

-Professor Titular de DireitOPreviderl<;:iário 
da Faculdãde de Direito da UCS ({.lniversidacJe 
Católica do Salvador). 



5688 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

-Professor Adjunto de Direito do Trabalho 
da Faculdade de Direito da UCS. 

-Professor Assistente da Faculdade de Di
reito da Universidade Federal da Bahia, de 
1968 a 1975. 

-Professor de Oêncías Políticas e Sociais 
da Faculdade de Filosofia da UCS, de 1966 
• 1968. . 

- Professor de Direito do Trabalho da Es
cola de Assistência Social da UCS, de 1969 
a 1974. 

Integrou Corpo de Professores que minis
trou Curso de Direito Judidáfió-do Trabalho 
em 1965, patrocinado pelo Instituto Baiano 
de Direito do Trabalho. 

- Integrou, em 1967, a Banca Examina
dora de Sociologia do Cohcüfso de Habili
tação à Faculdade de Direito da Unive-rsidade 
Federal da Bahia. 

-Novamente integrante, em 1968 da Ban
ca Examinadora d6- concurso de Habilitação 
à Faculdade de Direito da Universidade Fede
ral da Bahia. 

- Integrou o Corpo de Professores que, 
no ano de 1968, ministrou Curso de Direito 
do Traba1ho promovido pelo Instituto Baiano 
de direito do Trabalho. 

- Substitiu o Professor Titular de Legis
lação Social, na Es_cola de Administração da 
Universidade Federal da Bahia em 1969 e 
1970. 

lntegrou o Corpo de Professores que minis
trou Curso de Direito do Trabalho patrocinado 
peJa Petrobrás - Região de Produção da Ba
hia, em 1972. 

-Curso para o concurso de Juiz do Traba
lho Substituto em 1984, promovido pela AfltA
TRA. 

-Examinou Concurso para Procurador do 
Estado, em janeiro de 1984, Cadeira Direito 
do Trabalho. 

Integrou Comissão ExarTlinadora âo Con~ 
curso de Auditor Jurídico do Tribunal de Con
tas do Estãdo, na disciplina Direito do T r aba
lho, realizado nos dias 22 e 23 de novembro 
de 1986. 

- Lecionou Francês, nos anos de 1950 
e 1951, no Instituto Bahiano de Ensino, em 
saivador. 

- Integrou, na qualidade de Presidente, a 
Comissão Examinadora do COncurso para 
Professor Adjunto da Faculdade de Direito da 
UCS, em julho de 1989. 

32 HOMENAGENS 

- Paraninfo dos Bacharelandos da Facul
dade de Direito da UCS, nos anos de 1976 
e 1979. 
- Homenagem Especi~l dos Bacharelandos 
da Faculdade de Direita da UCS, em ..l-969, 
1971 e segundo semestre 4e 1985. 

-Patrono das Turm~de Bacharelandos 
da Faculdade de Direito da UCS, em 1982 
e 1983, primeiro e segundo semestres. 

-Mestre e Amigo das Turmas de Bachare
landos de 1975e 1977,daFacu1dadedeDirei
toda UCS. 

- Honra ao mérito, dos Bacharelandos de 
1977 e 1983 da Faculdade de Direito da UCS. 

-Trabalho e Dedicilçáo, da Turma de Ba
charelandos da Faculdade de Direito da UCS. 
e 1972: 

-Cultura e Trabalho. dos Baracharelandos 
da Faculdade de Direito da UCS, em f980. 

-Inteligência e Cultura, dos Bacharelandos 
aa FacUldade de DireitO da UCS, em 1981. 

- Honra ao Ensino, dos Bachare"!andos da 
Faculdade_de Dht::ito da UCS, em ]g84. 

--Homenageado, dos Bacharelando_s da 
FilCuldade de Direito da UCS, em 1970, 1973 
e 1974. 

-=-Homenageado, dos Bacharelandos da 
faculdade de Direito da UFBA (Universidade 
Federal da Bahia),em 1969,1970, 1971, 1972 
e 1973. ·· 

3.3" CoMO MAGISTRADO 
-Nomeado, em virtude de Concurso Públi

co de Provas e Títulos, Juiz Presidente daJ.C.J. 
de Estãncia~Sergipe, em agosto de 1960. 

-Presidente da J.C~. de Santo Amaro-
BA, em 1963. 
~ Presidente da J.C.J. de Maragogipe -

BA, em 1967. 
- Presidente da 7• J.C.J. de Salvador -

Bahia, em 1968. 
-Promovido, por merecimento, para o Trl

buria1 Regional do Trabalho da 5• Região, em 
1977. 

-:Vice-Presidente do Tribunal Regtonal do 
Trabalho da 5• Região, no período de 1980 
e 1981. 

-Presidente do Tribunal Regional do Tra
ba1ho da 5• Região, no período de 1982 e 
l983~ eleito por unanimidade. -

- Presidente da Comissão de Concurso 
para Juiz Substituto do Trabalho; nos anos 
de 1980, 1981 e 1983. 

- Integrou, várias vezes~ a Comissão de 
Concursó pará Juiz Substituto do Trabalho. 

-Designado, por unanimidade, para fa1ar, 
-em setembro de l 978, em nome do T.R.T. 
da 5• Região, na homenagem prestada ao Su
premo Tribunal Federal, pelo transcurso do 
Sesqu-iCenteri.árlo da Lei que criou o Supremo 
Triburiàl de Justiça, posteriormente transfor
mado em Supremo Tribunal Federal. 

- Designado, por unanimidade, para falar 
peJO T.R.T. da 5" Região, na homenagem pós
tuma prestada ao Chefe da Procuradoria Re
giona1 do Trabalho, Dr._Virgildásio Sena, em 
14-12-71. 
~ DesignadQ..-Paw,sá.udar o Professor Or

lando Gomes, por ocasião da palestra por este 
proferida no T R. T. da 5• Região, em f979. 

- Designado, por unanimidade, para falar. 
em nome do T.R.T. da 5" Região, na home
nagem póstuma prestada ao Juíz Wilson Lapa 
Barreto da Silva, em 1985. 

-Designado para saudar o Ministro Carlos 
Co.queijo Costa, então Presidente do T .S.T., 
na visita que fez ao T.RT. da 5~ Região. 

- Designado para saudar o Juiz Alfredo 
Vieira Uma na homenagem que lhe foi pres
tada pelo T.R.T. da 5• Região, em 1987. 

- Convocado, ocupou, interinamente, du
rante cerca de três meses, no Tribunal Supe
rior do Trabalho, vaga o-corrida em conse
qüência do _falecimento do Ministro Carlos _Cc
queijo Costa. 

3.4 COMO PROMOTOR PÚBUCO 
- Promotor Público da Corilãica- de Ne6-

Põlis, no Estado"-de Sergipe, de 1954 a 1959. 

4. VINCULAÇÃO CDM'ENTIDADES 
-Membro dãAcademia de LetrasJufídicas 

da Bahia. 
- Membro do Instituto Bahiano de Direito 

do Trabalho, do qual foi Presidente n.o periodo 
de 1969 a 1971 e editor da Revista &j;Jon. 
-Membro da Academia Nacional de Direito 
do Trabalho. 
-Membro do Instituto Latino-Americano dei 
Derecho dei Trabajo y de la Seguridad Soda1. 

5. TRABALHOS JURÍDICOS PUBUCADoS 

- Forma e Estilo da Sentença - Revista 
do T.R.T. da 5" Região, Ano I, n• I, págs. 38 
a 47. 
~·Justiça do Trabalho no Brasil. Orgaõi

zaç!o. Funcionamento. ANS- publicado no 
Jornal Espe-cializado de São P~ulo- 'Tnbuna 
da Justiça". 

-Arquivamento e prescriÇão -publicado 
na Revista do Tribunal Regional do Trabalho 
da 5" Região. 

-Trabalho Rura1 -publicado na Revista 
do T.R.T. da 5~ Região, Ano_ I, 0 9 3. 

-Meios de solução dos ·conflitos coletivàs 
- publicado no opúsculo "11 Seminário de 
Direito Sindical", editado pelo Sindicato dos 
Comerciários de Salvador. 
-O Direito do Trabalho na Nova Const

tiuição - publicado na Revista Jurídica do 
Trabalho, noS 3 e 4, outubro-dezembro/1988 
e janeiro-março/1989, editadas em Salvador. 

-Poder normativo da Justiça do Trabalho 
-publicado na Revista do T.R.T. da 5• Região, 
pág. 61. 

6. DIPLOMA 
-Medalha Comemorativa de Instalação da 

Justiça do Trabalho, em 1981 (Tribuna] Supe
rior do Trabalho). 

7 . .COMENDA 
-Ordem do Médtõ Judiciário do_ trabalho 

- T .S.T em 1982 - Gfau de Comend.idor. 

(.4 CdrhiSSãó de COilstituiÇão, Juitfç"a e 
OdiJdarYa.) - -

MENSAGEM N• 230, de 1989 
(N• 615/89, na origem) 

Excelentíssimos SenhOres Membros do Se
nado Federal 

Nos termos do § 19 do artigo 111 da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome do Doutor 
Francisco Fausto Paula de Medeiros, Juiz do 
Tribunal Regional dO Trabalho da Sexta ~e
gião, para compor o Tribunal Superior"do Tra
balho, em vaga originária, destinada a juízes 
da magistratura trabalhista de carreira, decor4 

rente de nova composição do Tribunal. 
Os méritos do Doutor Francisco Fausto 

Paula de Medeiros, que me induziram a esco
lhê-lo para o exerdcio do elevado cargo de 
Ministro daquela Egrégia Corte. constam do 
anexo curdculum vitae. 

Brasilia-DF, 5 de outubro de 1989. -José 
Samey. 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO -NAOONAL (Seção u) Quinta-feira 12 5689 

Cuniculum Vltae 
1. DADOS PESSOAIS 
1.1. Nome Completo: Francisco Fausto 

Paula de Medeiros 
12. Filiação: Luis Fausto de .Medeiros e 

Nair Paula Fausto de Medeiros 
1.3. Local de Nascimento: Areia Branca 

-RN 
IA. Data de Nascimento: 13 de maio de 

1935 
15. Nacionalidade: Brasileiro 
1.6. Estado Ovil: Casado 
1.7. Nome do Cônjugue: Arilda Tânia Ca

valcanti Marinha de Medeiros 
2_ DADOS DE IDENTJFIOIÇÃO 
2.1. Número de Registro no Cadastro de 

Pessoa Física C.P. F.: N9 005874354 
22. Título de Eleitor: 

N9 4.112, 23• Secção, 2• Zona - Natal -
RN 

23. Carteira de Identidade: 
N9 020 - TRT - 6~ Região - Expedida em 
12-5-1962 

3. ENDEREÇO ATUAL 
3.1. Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Re
gião - Forum AgamemhOn Magã.lhães -
cais do Apoio, 739 • 4' andar- CEP: 50.o30 
- Recife-PE. 

32Residencial 
Ruo Maria Auxi6adora, n' 798- CEP: 59.015 
-Nota!-RN 

4. ATMDADES ESCOLARES 
4.1. Curso primái-io nO Grupo Escolar 

Conselheiro Brito Guerra, em Areia Branca, 
Estado do Rio Grande do Norte; · 

42. Curso ginasial no Ateneu Norte Rio-
grandense, em Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte; 

43. Curso colegial na Escola Técnica de 
Comércio de Mossoró, Estado do Rio Grande 
do Norte; 

4.4. Curso superior na Faculdade de Direi
to da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, em Natal, Estado_ do Rio Grande do 
Norte. 

5. ATMDADES ESTUDANTIS 
5.1 Presidente do Centro Estudanti1 Mos

soroense, Estado do Rio Grande do Norte; 
52 Secretário da União -EstadUal de Estu

dantes; 
53 Participou do COnSelho Nacional de 

Estudantes promovido pela União Nacional 
dos Estudantes, em 1957, no Rio de Janeiro; 

5.4 Particípou do Congresso Nacional de 
Estudantes promovido pela União Nacional 
de Estudantes, em Nova Friburgo, Estado do 
Rio de Janeiro; 

5.5 Participou do Congres$0 Nacional dos 
Estudantes promovido pela ...-União l':iaclonal 
de Estudantes, em Bauru, Estado de São Pau
lo. 

6. ATMDADES PROFISSIONAIS 
6.1 Assessor Técnico da Secretaria de Es~ 

tado de Educação e Cultura Natal-Rio Gran
de do Norte; 

62 Assessor TéCriko da Secretaria de ES
tado de Fmanças Natal- Rio Grailde do Nor
te; 

63 Suplente de Juiz do Trabalho;_ 
6.4 ~Uiz do Trabalho SubstitUto; 
6.5 JuiZ PresjdEmie da Junta de Concilia

ção e Julgamento de Natal - Rio Gr.:inde 
do Norte; 

6.6 Juiz TogadO do Tribunal Regional do 
Trabalho da. Sexta Região. 

7. OUTRAS ATIVIDADES NA JUSTIÇA 
DO T!WltJ.tiO (1• Instância) 

7-.1 Exefddo da Presidência da Junta de 
Com:iliação e Julgamento de Escada, Estado 
de Pernambuco; 

7 2 EXercício da PresidênCia ·da Juniéi de 
Conciliaç_ão ~ Julgamento de Jaboatão, Esta-
dO de Pemambuc_Õ; _ - _ 

7 3 Exercido da Presidência da 1 ~ Junta 
d_a Conciliação e Julgamento de Recife, Esta
do de Pernambuco; 

7.4 Exercício da Pi'eSidêilCia da 4• Junta 
de Conciliação e Julgamento da Gdade de 
Recife, Estado de Pernambuco; 

7.5 Exefcício da Presidência da Junta de 
COnciliaçãO e-JUlgamento de MoSsOró. Estado 
do Rio "Gra!J.de do Norte. _ - - _ 

8. ATMDADE COMOJUIZTOGADOllO 
TRIBUNAL REGIONAL DO. TRABALHO DA 
SEXrA REGIÃO (2• lnstâT.da) . 

8.1 Presidente -da 2' Turma do Tribunal 
_ Regional do Tràbalho da Sexta Região; 

82 Vice-Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da Sexta Região; 

83 Exercício da Presid_ênda do Tribunal 
Regional do Trabalho da Sexta Região; 

8.4 ConvOcado para as- fUnÇões de Minis
tro do Tribunal Superior do Trabalho substi
tuindo o Miriistro Orlando Teixeira da Costa, 
tendo mereddo do Ministro Coqueijo CoSta 
as seguintes palavras no seu último dia de 
eXercíCio: 

.. 0 Juiz Francisco FaustO tàmbém se deS
pede, neste momento, p_elo que recebe, da 
T utma, através das minhas palavras- penso 
que estou autoriZado pelos meus Colegas e 
conto com o endosso da douta Procuradoria 
Geral, bem como com o .do_sJu_nc:_ionártos e 
dos Srs. Advogados -, todos os _elogios _a 
que faz jus pela sua competência, probidade, 
cultura e consciência de Magistrado de traba
lho". 

. -9. DISTINÇÓES NA JUSTIÇA DO TRABA
LHO-

9.1 Nomeado Suplente de Juiz Presidente 
da Junta de Conciliação e Julgamento de Na
ta], por ato da presidência da República, 1961; 

9.21ndicado pelo Tribunal Regional do Tra
ba,lho da Sexta Região para recondução ao 
cargo de suplente de Juiz Presidente da Junta 
de Conciliação e Julgamento de _N_ataJ, tendo 
sido reconduzido por ato da Presidência _ela 
República, 1963; ·-- - - -

9.3 Participou da lista tríplice para promo
ção por merecimento, para o cargo de Juiz 
Presidente da Junta de Concilia_ção e Julga
mentoâe Nazarê- da Mata, Pernambuco; 

9.4 Participou da lista biplice paraJÚiz Presi
dente da Junta de Conciliação e Julgamento 
de NâtãJ, tendo sido promovido por mereci~ 
menta por ato da presidência da República, 
1968; 

9.5 Design~do pelo Presidente do Tnbunal 
Regiona1 do Trabalho da Sexta Região para 
promover a instalação e funcionamento da 
Junta de COI-tciliação e_Julgamento de Macau, 
Estado do Rio Grande do Norte; 

9.6 Participou da lista tríplice para Juiz Toga
do do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta 
Região, tendo sido nomeado pelo critério de 
promoção por merecimento por Ato do presi
dente da República, 1978; 

9.7_Representante do Tribunal Regional do 
rraba1ho no Congresso Congresso fbero-A
mericano de Direito do Trabalho em Fortaleza, 
ano de 1979; -

__g_a Representante do Tribunal Regional do 
Trabalho da Sexta Região no Congresso Lati
no-Americano de Direito do Trabalho em Pas
so Fundo, RS; 

9.9 Representante do Tribunal Regional do 
Traba1ho da Sexta Região no 1 o Simpósio Na
cional de Reforma da Consolidação das Leis 
do T raba1ho em Passo FUndO; RS; 

-9.1 O Representante do Tribunal Regional do 
Trabalho da Sexta Região no Congresso fnter
naciõnal de Direito do Trabalho na l3_ahia; 

9.11 Participou do Congresso Nacional Pó~ 
Constituii1te no Recife; 

9.12 MedaJha da Faculdade de Direito de 
CaiuZiru; · · · · 

9.13 Medalha do Tribunal Regional do Tra
~!h_o_ da S~xta Região; 

9.14 Medalha do Tribunal Superior do Tra
balho; 

9.15 Medalha do Mérito Epitácio" Pessoa, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 13~ Re
gião; 

-9.16 Medalha do Mérito Judiciário Cons. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira; 

9.j7 Comendador dã. Ordem do Mérito Ju
diciário do Trabalho (Tribunal Superior do 
Trabalho); 

9.18 Participa de lista sêxtupla do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

10. ATMDADES CULTURAIS 
10:1 Jornalista colaborador do Jornal do 

Oeste, Mossoró, Rio Grande do Norte; 
102 Do corpo de fundadores da revista de 

cultura "Cactus", Natal, Rio Grande dO Norte; 
10.3 Diretor do Jornal Tribuna Académica 

da Faculdade de Direito da Universidade Fe
deral do Rio Grande do Norte; 

10.4 ConferênCias ém Sindicãios, Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção do Rio Gfan
de do Norte e Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte; 

10.5 Conferencista convidado para o Con
gresso internacional de Direito do Trabalho 
a realizar-se em Natal em outubro de 1989; 

10.6 Designado po-r Ato do MiniStro de Esta
do-de Educação e Cultura para integrar comis
são de três membros destinada a estudar a 
viabilidade da implantação de um projeto de 
centro cultural no Rio Grande do Norte; 

10.7 Diretor da Divisão de Cultura da Secre
tária de Estadç da -Edt,~.~çªo e CUltura do 
Rio dÕ Norte; 

10.8 Professor de FilOsofia dO Colégio Esta
dual do Ateneu Norte-Rio-grandense. 
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11. CURSOS E SEMINÁRIOS -
11.1 Participou do 11 Curso de Desenvol

vimento e Segurança Nacional promovido pe
la Associação ·ctos Diplomados na Escola Su
perior de Guerra, em Natal, Rio Grande ·aõ 
Norte, 1971; 

11.2 Participou do SeniifiãríO de Direito 
do Trabalho promovido pela Comissão deLe-
gislação Soda] c!a Câmara dos DeputaC:ios, 
em Brasília, Distrito Federal; 

11.3 Partidpoli do II EncoritrO de Magis
trados, promovido pelo Tfibunai de JustiÇa 
e Procuradoria Regional do Estado do Rio 
Grande do Norte, em Natal - Rio Grande 
do Norte; 

11.4 Participou da Semana dos Cursos 
Jurídicos da Faculdade de Direito da Univer
sidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
Natal- Rio Grande do NOrte.-------

(À Comissão de Constítuiçáo, Justiça 
e Gdadania.) 

MENSAGEM N• 231, DE 1989 
(N• 616/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se-
nado Federal: - -

Nos termos do § 1'' do art. 111 da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências _o nome do Doutor 
Ney Proença Doyle, Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da Terceira Região, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga ori
ginária, destinada a juízes da magistratura tra
balhista de carreira, decorrente da nova com
posição do Tribunal. 

Os méritos do Dr. Ney Proença Doyle, qUe 
me induziram a escolhê-lo para o exercício 
do elevado cargo de Ministro daquela Egrégia 
Corte, constam do anexo carriculum vitae. 

Brasília, 5 de outubro de 1989. -José Sar
ney. 

Cunicu]um Vitae 
l-DADOS PESSOAIS; __ _ 

Nome: Ney Proença Doyle 
Naturalidade: Belo Horizonte - Minas Gerais 
Data de nascimento: 25 de dezembro de 19'33 
Estado Gvü: Casado -

Filiação: Ernani Doyle e Maria Hortência 
Proença Doyle 
CPF; 006.425.926- 91 
0; M- 1.083.435 ~-SSPMG 
Residência: Rua Afonso Alves Branco, 215 -
Bairro Serra 
Belo Horizonte-Telefone: 221.4286- CEP( 
30.240 
2-CORSOS SUPERIORES! 

-Bacharel em Direito peJa Faculdade Nado
na! de Direito da Universidade do Brasil, hoje 
Faculdade de Direito da UnJversidade Federal 
do Rio de Janeiro, tendo colado grau em 12 
de dezembro de 1956. Diploma registrado no 
Ministério da Educação e Cultura, Diretoria 
do Ensino Superior, no"Z0263, 'LIVro D-21; 
fls. 45, em 12 de julho de 1957. 
-Curso de Especialização em Métodos e 
Técnicas de Ensino, realizado na Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Mi
nas Gerais, em 1974. 

-Curso de Estudos Aprofundados em Direito 
Social, realizado na Faculdade de Direito e 
de Ciências Políticas da Universidade deStras
bou-rg- França, -:f978/l979, . 
-Curso sobre "Negociação Coletiva nos Es
tados Unidos da Amêrica", realizado em no
vembro de 1984, Universiçiad~ de Madison, 
WíSCõusin. -

3 ,-APROVAÇAOEM CONCURSOS PÚ-
BUCOS: -- .. -_ 
-Concurso para Delegado de PQlfC[ª dO Es
tado de Minas Gerais, em abril de 1957. 
--:- Coilcurso para Promotor de Justiça, do Mi
nistério Público de Minas Gerais, em novem-
b~o de 1958, 1~ lugar. _ __ _ _ 
..;_-COnCurso para Juiz do Trabalho, promo
vido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
3• Região - Belo Horizonte, em junho de 
1959. . . 
""""'Concurso para Professor de Ensino Supe
rior, f_acu)da~e M~nicipal de ~i_éncias Econó
micaS de Belo Horizonte, na Disciplina de Di
reito, realizado em abril de ~ 9_69, l 6 lugar. 
-Concurso para Professor Assistênte de Di
reito cj.o Trabalho da faculdade de Direito da 
driiVersidade Federal de Minas Gerais, em fe
vereiro de 1970 - 1 ~ lugar. 

4-ATIVIDADES PROFISSIONAIS E DI
DÁTICAS; . 
-Durante o curso de Direito, de 1952 a 1956, 
trabalhou como Auxiliar Acadêmico nos escti
tórios de advocacia dos Professores Haroldo 
Teixeira_ Valladão e San TJago Dantas, no Rio 
de Janeiro. 
-Estagiário na Procuradoria Geral do Rio de 
Ja11eiro, então Distrito Federal,.de julho de 
I955 a julho de 19:56. 
-Auxiliar judiciáriO dÕ-Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais, de dezembro de 
1956~-marçO-de 1959. ---
-Advogado em Belo Horizqn_te, de 195 7 a 
1959. . - . . 

-Promotor Público na Coniarca de Congo
nhas, Minas Gerais, em 1959. -
.::...Jutzao Trabalho Substituto, em Belo Hori
zonte, de novembro de 1959 a janeiro de 196l. 
-JuiZ do Tra"balho Presidente da Junta de 
COhcilíãção e Julgamento de Anápolis, Goiás, 
de janeiro de 1961 a outubro de 1965. 
-Juiz do Trabalho Presidente da 2• Junta 
de Conciliação e Julgamento de Juiz de Fora, 
Minas Gerais, de outubro de 1965 a 1966. __ 
-JUiZ do Trabalho Presidente da Junta de 
COndliação __ e Julgamento de São João Del 
Rei, Minas GeraiS, de 1967/1968. 
..:.:.JuiZ-do Tr.3bãiho Presidente da 4" Junta_ 
de -CQnciliaf.ão e Julgamento de Belo Hori
.Wilte, de-1969·a--1984. - - -
-Juiz convoCado do Tribunal Regional do 
Ttabalho da 3• Região, em dive~sos períodos, 
de 1972 a 1980. 
-Juiz Togado do Tribunal Regional do Tra~ 
balho-da 3• Região, desde fêvereiro de 1984. 
-=--IilStrutài' .. dO CurSo de Rotinas Trabalhistas 
do Sena c de Belo Horizonte, o os anos de 1972 
a 1975, 
-Professor de Psicologia do Trabalho, no 
Curso SUperior da faculdade Municipal de 
Ciências Económicas de Belo Horizonte, em 
1967. 

-Professor Titular da disCiPiíriii Direito. na 
Faculdade de CiênCias Econômicas de Belo 
Horizonte, de agosto de 1969 a junho de 1970, 
-ProfesSÇJr ASSistente de Plfeito -do jrabalho 
da Fac::üldade_de DireitO da Universidade Fe
deral de Min~s Gerais;_desde julho de 1970. 
-Professo! ·adju'nto de· Direito do- Trabalho 
da Faculdade _de Direito da Universidade Fe~ 
der arde MinaS Girais, desde janeiro de i 983. 
~-Membro da Comissão Ju1gadora do Con
curso P_úblico para_ ProfesSOr Çlei Direito d-a Fa
culdade Municipal de Ciências Econômicas 
de Belo Horiwnte, em setembro de 1969. 
-Membro _da Comlssao Julgadora do Con
curso. p~ra PrOfessor Colaborador de Dir~ito 
âO TrãbB.Iho e Direito Process_ual do Ttaba
lho,da Faculdade de DireitO da Universidade 
Federal de Minas Gerais, em abril de 1977. 
-Meinbro da ComissaO JUlgadora do Con
curso para Porfessor Assisteryte de Direito -do 
Trabalho, Direito PorCessual do Trabalho __ e 
Pfevidéilda Social, ·da -Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais, em 
dezembro de 1977. 
-Membro da Comissão julgadora dos Con
cursos para provimento de cargos d_e Juiz do 
Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3• Região, em maio de 1980, otitúbro de 
1985, fevereiro de 1987, 1988 e 1989". --

-Membro dos Colegiados de Céioidena
ção Didática dos Curses de Ciências-- Contã
beis, Admihistração, Ciências Ecoi"J-õinicas- e 
Gêndas da Computação, da UniverSidade Fe
deral de Mihas Gerais, de_sde 1973. 

-Subchefe do Departamento de Direito do 
Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, 
da Faculdade de Direito da Universidade Fe~ 
dera! de Minas Gerais, de 1977 a 1980. 

5 ~CONGRESSOS; 

-Representante Ofidal da FaCüfdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Ge
rais no 5o Encontro Brasileiro de Faculdades 
de Direito, realizado na cidade de Guaràjniri, 
Estado do Espírito Sarito, en1 agosto de 1975. 

-Representante da Justiça do Trabalho da 
3~ ReQião no CongreSso Jurídico· Internacio
nal, comemorativo do 40~ aniversário de insta
lação da Justiça do-Trabalho Brasileiro, reali
zado em Brasília, em maio de 1981.-

-Representante da Justiça do Trabalho da 
3~ Região no IX Congresso Brasileiro de_ Magis
trados, realizado em Cutitilia, Esfado Cio Para
ná, em outubro de 1982. 
~Representante da Justiça do Trabalho da 

3& Região na "Semana de Pontes de Miranda" 
realizada 6 a 9 de outubro de 1987, em Belém 
do Pará, pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 8' Região. 

6-"!RABALHOS E CONFERf:NtJAs: 

-"Um Estudo sobre a Reforma do Ensiná 
Jurídico':, _trabalho apresentado ao término do 
curso de Especialização_ em Métodos e Técni
cas de Ensino, pela equipe de docentes da 
Faculdade de Direito da UFMG. 
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"O Vogal na Justiça do Trabalho", confe
rência proferida no Curso de Vocafato, organi
zado pelo Instituto de Direito do Trabalho e 
Previdência Social, em convênio cçm o Minis
tério do Trabalho, em setembro de 1974. · 

-"A Greve no Atual Direito Positivo Brasi
leiro", trabalho apresentado como debatedor 
na 1 'semana de Estudos Sobre Greve, organi: 
zado pela Faculdade de Direito da UFMG, t:;:J'!l 
novembro de 1980. 

-"A Greve e a Intervenção da Justiça do 
Trabalho", apresentado em Simpósio realiza
do na Faculdade de Direito da UFMG, em 
setembro de 1985. 

-Acórdãos diversos, publicados na Revista 
do Tribunal Regional do Trabalho da 3'Região 
e na Revista de Legislação do Trabalho de 
São Paulo. 

-"A Competência da Justiça do Trabalho 
na Nova Constitulção", trabalho apresentado 
no Ciclo de Debates sobre a Constituição Fe
deral e a Competência da Justiça do Trabalho, 
nôfribunal Regional do Trabalho da Terceira 
Região, em 14-10-88, patrocinado pela ama
Ira. 

7-DISTINÇÕES: 

-Agraciado com a medalha de Juiz do 
Ano de 1971, pela Associação dos Advogados 
Trabalhistas de Belo Horizonte. 

- Paraninfo dos Formãlidos em Ciências 
Económicas, Administração e Ciências Contá
heis da Faculdade de Ciêricias Económicas 
da Universidade Federal de Minas Gerais, em 
dezembro de 1978. 

-Professor homenageado dos formandos 
nos cursos de Oências Administrativas e de 
Ciências Contábeis, ambos da Faculdac:;Ie de 
Oências Económicas da Oniversidade Federal 
de Minas Gerais. em dezembro de 1979,junho _ 
de 1980, dezembro de 1981, dezembro- de 
1982, julho de 1983, ouhlbio de 19~, julho 
e dezembro de 1985, julhO e dez~mbro de 
1986, !987 e I9ff8. . 

-Troféu do Mérito Judiciário, como Desta
que do Ano de 1981, na classe de Juiz, eleito 
pelo dube dos Advogados de Minas Gerais. 

-Medalha do Mérito Judiciário- do Traba-
lho no Grau de Comendador, conferida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho. 

8-PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
CIENTÍFICAS: 

-Membro efetivo do Instituto de Direito 
do Trabalho- e da Previdência Social de Belo 
Horizonte. 

(À Comissão de Constituição, Justiça · 
e adadania.) ' 

MENSAGEM N• 232, DE 1989 
(N• 617189, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

Nos termos do § 1 ~do artigo 111 da Consti· 
tuição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências o nome do Doutor 
Orsulino Santos Fllho;para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, em vaga originária, des
tinada a advogados, decorrente da nova com
posição do Tribunal. 

Os méritos do Doutor U_rsulino Santos Filho, 
que me induziram a escolhê-lo para o exer· 
cic:io do_ elevado cargo de Ministro daquela 
Egrégia Corte, constam do anexo curriculum 
vitae. 

Brasília-- DF~ 5 de outubro de 1989. -
JoséSamey 

Cüni:cutum Vltae 

l-DADOS PESSOAIS 
Nome: Ursulino Santos F'llhÕs 
Data de Nascimento: 26 de agosto de 1930 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Manaus --AM 
Filiação: Ursulino Mello Santos e Antonieta 

MelloSantos 
Estado -Qvil: Casado com a Sr'!' Elzy Men

donça Santos 
Dependentes: Rosana, lvana e Fernando, to· 

dos maiores 
Residência: SQS 206 - Bloco "D" - -~P· 

403 -Brasília -DF-Telefones: 244· 7299 
e 244-370.5· 

Trabalho: SCRS 507- Bloco "C" -Loja 
3- 2• andar- Te!.: 06I-243-ff592 e 
244-8730 

Registras: 
-Carteira de Identidade: n" 387 -OABJDF 
-Inscrição na OAB/DF: 572 
-CPF n' 000228.881-87 

D-DADOS ESCOLARES 
a) Nível Primário: Escola Pública de Te fé 

-AM 
b) Nível Ginasial: Colégio Estadual doAma

zona5-;.;:_N'A. 
c) Nível Colegial: Colégio Estadual do Ama

zonas-AM 
d) Nível Superior. Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Goiás e Faculdade 
Brasileira de CiênciaS JurtdíCas no ~io de Ja
neiro---RJ 

e) Nível póS-graduação: Extensão Cultural 
sobre a_Constituição_ Federal-:- Emenda n9 

1/67- UNS Extensão UnivéSitá-ria nO s-emi
nário Internacional de Direito do Trabalho -
Universidade do Amazonas. 

lll-CARGOS E FUNÇÓES 
Em-198T ingresso_u na CrUzeiro' do Sul S/ A 

-Serviços Aéreos como escriturário. 
-Exerceu na meSma empiesa a fuOção 

de Subgerente da Sucursal de Goiânia, depois 
foi transferido para Brasília - DF na mesma 
função. 

-Em 1963 passou a exercer a função de 
Assistente do Diretor da Ponte Aérea em Bra
sília- DF até 1975, ocasião em que houve 
a integração _das Empresas CruzeirO do Sul 
SIA e "Vãrig", passando a fazer parte do qua-
dro de Advogados. _ . 

-Em 1963 foi nomeado Tesoureiro Auxi
liar no Instituto de Aposer.tadoria e Pensões 
dos Ferroviários e Empregados em Serviços 
Públicos pela Portaria n~ 4.559 de 1 O· 7 -83; 

-Foi requisitado pelo Gabinete do Sr. Mi
nistro do Trabalho, conforme Portaria n~ 5.269 
de 1-1 OM63 e desligado pela Portaria n~ 287 
de 27-4-64: 

-Em 1965 foi reciuisitado pelo Departa
mento Nacional de Previdência Social, c'onfor
me Portaria no 9.027, de 26M10-65; -

-Em 1966 f6i requisitacjo pelo Gabinete 
CIVil da Presidência da República para servir 
no Grupo de Trabalho de Brasília, posterior
mente, Codebrás; 

-Em 1967 foi designado Chefe dO Serviço 
de Consultas e Pareceres da Consultaria Jurí
dica da Codebrás, conforme Portariã r." 
147167; 

-Em 1968 foi designado pai-a compor O 
Grupo de Trabalho junto ao DASP para disci
plinar a situação jurídica _dos servidores do 
órgão, Portaria n~ 326/68; --

-Em 1968_ foi designado para exercer a 
funçãQ de Chefe.do Serviço Forense da Con
sultaria Jurídica da Codebrás, Portaria no 
380/68; 

-Designado para compor a Comissão en
carregada de ultimar as vendas dos imóveis 
pertencentes ao Governo Federal, autoirizada 
pelo Decreto n" 61.868, de 6-12-67; 
-A pedido, retornou ao INPS, pela Portaria 

n" 818/67, com agradecimentos pela dedica
ção ptõfiSSional e coopera_ção; _ _ 

-Em 1975 foi enquadrado como Procu-
rador Autárquico; _ _ 

-Em 1977 foi designado para exercer a 
função de Diretor da Divisão de Contencio$0 _ 
Geral da Superitendência do INPS, em Brasília. 
funçáo que exerceu até sua aposentadoria; 

--Em 1979 foi designado pela Portaria· n9 

44i79 para substituir o Procurador Regional 
do INPS nos seus afastamentos e irnpedifnen· 
tos· 

_:__Em 1982 foi designado Conselheiro da 
5• Câmara do Prim'eiro Conselho de COntri
buintes do Ministério -da Fazenda por 3 anos, 
pela Portaria SRF IBSB/554, de 6-1 0-82; . . 

-Em I 982. pela Portaria 495 _de 7 -I 0-82, 
foi aposentado como Procurador _Autárquico; 

-Em 1976 foi Conselheiro da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seçãq do Distrito F~~e: 
ral, quando fez parte da Comissão de Etica 
e Disciplina. _ 

IV-ADVOCACIA TRABALH!ST A 
No exercido de sua advocacia junto ao Tri

bunal Superior do Trabalho desde 1971 aten
de, permanentemente, aos seguintes client~: 

-Grupo Palheta; 
-Cafés Finos Salvador Ltda; 
-CaféS Flftos Brasília Ltda; - -
- "Varig'', SA. (VjaçãoAérea Rio-Granden-

se); 
--Cruzeiro do Sul S/ A -:-- Seri!__çp_s _A~reos; 
- Rio-_Sul - SerVíçoS Aéreos Regionais; -
- C6Iripanhia TiopfCal de Hotéis; 
-Fundação Ru.b~~ ~-~rta; 
-Banco &oavista.S/A; 
-Banco Boavista de Investimentos S/A; 
-B_oavista $IA, Arfend~mento Mercantil; 
-Boavista S/A, Cfédito, Fiilahdamento'e_ 

Investimentos; . _ .. 
-Boavista S/ A, Distribuidora de Títulos e 

Valores MobiliárioS; - · · -- - -- -
-Boavista, Corretora de Câmbio e-Valores 

Mobiliários; 
- Vístaseg, Corretora de Seguros; 
- Vístaplan Boavista Planejamentos; 
- Cia. Mercantil e Administrativa; 
-Boavista Pé!!rticipações; 
-Visius, lnstituto_de Seguros; 



5692 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRES50!'lA00NAL (Seção II) OutUbro de !989 

-Boavista Viagens e Turismo S/ A; g) Seminário de _Direito do Trabalho coroe~_ 
-Banco Montreal Investimentos SI A; _morativÕ_ c!oS 40 ãnos do TribUTtal_ Superlcif 

Título de EJeitor: n~ 251739408/41, Zona 
96, Seção 0007, em 18-9-86 --

-MontrealbankFinanceira S/ A, Crédito, Fi~· do Trabalho- 1986; - - 3. ESCOLARIDADE 
nanciamento e Investimento; - . h)_ CJJrso de Interpretação da Previdência 

-Montrealbank- Distribuidora de TítulOs Social, 19~9~ 
Segundo Grau 
4. CARGOS EXERCIDOSfTÍTULOS . 
1961 -Participante na Fundação do Sindie Valores lmobiliártos; '- - i) Cur.Sb~:de Treirlamento dos Agentes da 

cató é::lo-S""'Trabalhadores Rili·_(~lS=:d~_ Vicência, -Companhia Cervejaria Brahama; Reforma Administrativa - 1969; ~ 
-Cervejarias Reunidas Skol Caracu S/ A:,_ j) Si_mj)-'ÕSió sobre Reforma Administrafriva Estado d~e_pematnbuco._ _ _ 
-Cervejaria dé Brasília - Cebrasa; e Descentralização Regional, promovido- pelo 
-CerVejari~ Miranda Corréa S/ A; Ministério do Elanejamento e :coordenação 

- EleitOSeçréfâriõ:_ mandato- 1961/1963 
-- Eleito Presidente: marldat_O_ _-

- Maltaria Navegantes; . Geral. - !964'1966 .. . - - . 

-General-_Gêneros-Alimentícios SI A:, VIII_ TRÀBALHOS JURíDICOS 
-Instituto Brahma de Segu~d~de" Si A; . 

1966- Secretário da Federação dos.Tr<:~;
balhadores na Agiicultura dÕ Estado de Per
mimbuco- FETAPE,_mandato: 1966/1968. _ Companrua de Bebidas de BraSilia....:.... Ci-' a) "Aeronauta e aeroviário - Dissídios co-

beb; letivos de naturez.a económica e jurídica"-
_ Fratelli"Vita Indústria e Conié.rcio S/ A; · em quatro volumes- reprografados pelo_Sin-
- Cervejaria Astra S/ A; - · · dicato Nacional das Empresas Aeroviárias, cu-

1967-- Representante dos Trabalhadores 
Rurais no Grupo Especial para Rad.onalização 
da Agroindústria Cànã:Vieira dO Nordeste_
GERAN. -Agro-Brahma S/A; Jo trabalho foi patrocinado pelo autor, junto 

- ao Tribunal Superior do Trabalho, nos anos - Presidente da Confederação ·Naciona~ 
dos Trabalhadores na Agri_cultura - CON
TAG, mandato: 1968 a 1989. 

- Brahma -Armazéns Gerais S/ A; -de 1984 a 19"8_8_- referida obra, foi distribuída 
-Companhia Cervejafia_.Cuiabaria SfA;_ " 

-entre as Em. presas Associadas; -Sindicato Nacional Qa~ Empresas Aero..: 
viárias; - -- b) "Imposto de Renda- Pessoa Jurídica" 

_Sindicato Nac_ional Qas Eri1presas de T.3.-' - contendo íntegra de acórdãos proferidos 
na St Câmara do 1 ~ Conselho de Contribuintes 

1968-_e,articipante do Grupo de Trabalho 
para proceder a e:!-Came dos àiversos aspectos 
da Reforma Agrária; conform-e Decreto n~ 
63250, de 18 de setembro de 1968. 

xí Aéreo. · - ·-. ~ : . do Minlstétio __ _dª _Fazenda, cujas ementas (o-
Tem, atuaJmente, em tramltaçao nas Juntas . ram publicadas no Diário Oficl'al da União.

de Conciliação e Tribl.lnais_ Regionais da 1•; · 4 volumes, idem, idem. 
6•,9•;10"edPRegião,aproximadamerite,200-_ Brasília, 8 de maio de 1989.- ilrsuflno 
reclamações trabalhistas como. p-atrono dos . Santos Filho. 

1969- Participante do Grupo de Trabalho 
que estudou a implantação da Previdência So-
cial, que resultou na reestruturação do funrurA! __ _ 

Reclamantes. 

V---, LOUVORES 
Recebeu do MinistrO do Trabalho, Portaria· 

n~'757/66, DOO de 12-6-66, pela colaboração. 
leal e efidente prestada n_o des_empenho_ de . 
sua fúnçãO; _ 

Recebeu do Ministro da Previdência por re~ ·. 
levantes serviços prestados à Previdência So~ . 
cial -Portaria 8624, de 24-1-8 I. 

VI-CONDECORAÇÕES. . . . 
No grau'de Comendador.da Ordem doMé- . 

rito Judiciário do Tribunal Superior do Traba-
lho em I !JS2; :. . .• 

Medalha de Tamandaré -do Minfstério da , 
Marinha; 

Medalha comemorativa do 40~ aniversáriq · 
do TribUnal Superior do Trabalho. 

VII- PARTICIPAÇÀO EM CONFE, 
ilt:NCIAS, SEMINÁRIOS E CORSOS . 

a) tpçgresso Jurídiço comemorativo dQ " 
40° aniversário de instalação .da Justiça dp 
Trabalhp Brasileira, promovido pelo Tribunal 
Superior .do Trabalho em Brasília- 1981; 

b) ·SeTflinário de Direito do Trabalho, pro
movido pelo Tribuna] Superior do Trabalho 
e Academia Nacional do Trabalho- 1983; 

c) II( Jornada Luso-Hispano-Brasileira de 
direito do trabalho, promovida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho --1984; - .

d} Encontro da Justiça do Trabalho, pro-
movido pelo Tri_bunal Regional do Trabalho 
da 4~ Região - 1985; _ 

e) Primeira Jornada ~fino Americana de 
Direito .Processual do T (abfl:ll10, promovida pe
lo Instituto Latino Ameriçanp de Dereçho dei 
Trabajo Y de la Segurldad Social em Porto 
Alegre-RS; . 

f) Congresso NacioiJal de Advogados Tra
balhistas em Brasília - 1987; 

e criação do pro-rural. 
(À Comissão de Constituição, Justiça 1968-ParticipantedoGrupoExecutivode 

e Cidadania.) Reforma Agf~a- GERA, conforme Decreto 
MENSAGEM N• 233, DE 1989 de 28 de maio de !969 .... , , . , 

1969 -Participante como Con_selhe_h:o 
(N? 618/89, na o_rigem} Técnico Representante dos Trabalhadores_Ru: 

ExcelentiSS:imos Senhores Membros do Se- rais à 53~ Conferência lnternacioilal do.s Traba- . 
nado Federal · lhàdoi-eS (OIT), em Genebra, .SJJiça,_ a convite_ 

Nos termos do § 1~ incisO IJ do artigo-111 do GOvernO BrasUeirQ; 
da ConstitUição, tenho a hoi').ra de submeter 1969-Participante na Audiência êoncedi-
à aprovação de Vossas Excelências_-Q _nórne -da por Sua Santidade o Papa Paulo VI- Vati-
do Senhor José Francisco da Silva, para com- cano; -Róri'ta. 
por o Tribunal Superior do Trabalho, em vaga 1969-Participante na Conferência da Or~ 
originária, decorrente da nova composição do ganização dos Estados. Americanos- OEA. 
TST, deStinada a Ministro dãssista, represen- 1969-Quando do Cihqueriténátio" da OIT 
tante dos trabal]:l.adores. recebeu "Diploma/medalha" do Ministro de 

Os méritos do Senhor José Francisco- da Estado dos Negócios do Traba1ho e Previdtm-
Silva, que me induziram a escolhê-lo para 0 cia Social, conf_pr_me Deçr~to n~ .64.7~2 .de.__, 
desempenho desse elevado_ cargo, constam 2 de julho de 1969. . _ - _, - _ , -
do anexo cwrf.çuiJ.Jm vltae. 1970 -:-.Membro _da Delegação Brasileira á 

Brasma-DF, 5 de outubro de 1989. -Jos_é_ ConferênCia Mundial sobre_Re_forma Agrária,_ 
SarheY:: • · promovido pela FAO- Roma. 

1970- Pariticipante do Grupo de Trabalho 
Cuniculum Vitae para Estudos do Anteprojeto de E'revidênci~ 

1. DADOS PESSOAIS Sb_i::ial Rural MTPAS!funrural. _ 
Nome: José Francisco da Silva 1971-.Part(dpã:nte -coino Representante 
FiliaçãO: Manoel Francisco da S_ilva e Maria dos Trabalhadores Rurais à 56' Conferencia 

Severina da Conceição -· ·- ltemadonal dO -Trabalho (Oro; em. Ge_n$iii--
Nadonaiídáde: Brasileira _ _ SuíÇa. _ · · 
Naturalidade: Orobó, PernambucO - - 1973 _Agraciado por Sua ExCelência o_ 
Data de Nascimento: 28 de setembro de Senhor Presidente da República, com a Có-

1939 menda da Ordem do Mérito do Tiabalho, no 
EStado Civil: Casado _grau de Oficial, corifo_rrne deCreto de 3Q no-
Profissão; AgriCultor vembro de 1973. -
Endereço: QSA 16, lote 25-72015- 1974-Parttcipante como Conselheiro 

TaguatingaiOF Técntco,- Rep~sentante dos Trabalhadores, à 
2. DOCUMENTAÇÃO X Conferência Regional dã Otr, realizada na 
Carteira de Identidade: no 312.035- SSP/ Cidade do MéXico. 

DF, exp. 7-6-73 1974_;Representante dos Trabalhadores 
CPFO?J30.582587/04 , _ . Rurais no Cotiselho_D_iretor·do Funrural, con-
carteira de Res_ervista: no 681223....;;. MEx forme Portaôa Ministerial, sob o no 3178, de 

-3' Categoria 23 de mato de 1974. 
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-Eleito membro adjunto- Representanw 
te dos Trabalhadores no Cônselh-o de Admi
nistra_ção da Organjzação Internacional do 
Trabalho (OIT), com mandatO- de 1975 a 
1978. 

1975-Convidado a depor no Plenário da 
COiriíssão Parlamentar de Inquérito (Cf'l} des
tinada a investigai" e avaliar a execução do 
programà·de redistribuiçãO de terras no Norte 
e Nordeste, conforme ReSolução nQ 28/75. -

1975- Convidado a depor no Plenário da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CP!) que 
investiQou a Política Salarial, em 14 de agosto 
de 1975. - ~--

1976- Participànte e -Expositor no Sim pó~ 
sio""o homem e o campo", realizado na Câma# 
ra dos Deputados e promovido p_ela Fundaçao 
Milton campos, ein 23 'de junho de ]976, 

1977 -Representante dos Trabalhadores 
naAgricuJtura no Cõnselho Normativa do ser
viço Nacional de Forma-ção-ProfissionalR'ural 
-Senar, confoirne Portaria n" 31.143. de 15 
de fevereiro de 1977. · · 

1979--Convidado a-depor no Plenário da 
CPI relativo ao Vale do São Francisco: 

1986-Membro·da Comissão-de Estudos 
CoflstitudoiiâiS-, diarriada "Coinissão Aforiso-. 
Arinos". 

1986-Recebeu o "Titulo de Cidadão Pau
listano" da Câmara dos Vereadores de SãO 
Paulo, atendendo o D~creto Legislativo n• 
28/86,de25de-junhodef986."-~ ~· -~ ~ 

1986-Agrãciadõ peJõ-COilseJho da Or
dem do Instituto do Rio Branco ~ Ministério 
das Relações Exteriores, com- a campanha 
da Ordem de Mérito daquele Instituto. em ri 
de maio de 1986. ~ ~ ~. · ~ 

1987 -ConVidado a depor no Plenário da'
CPI da Seca. -

1987-- Corlvidado a participar como De
batedor do Si.mpósío sobre "A Transição Polí
tica, Necessidade e ümites da Negociação", 
promovido pela USP, São Paulo, em 19 de 
junho de I 987. ~ 

1988-Agraclado pelo Conselho- da Or
dein do congresSo Nacional, coffi a cómenda -
da Ordem do Mérito, no grau de Oficia_! da 
mesma Ordem, em sessão realiZada em 17 
março de 1988. 

-Membro do Conselho de Recursos da 
Previdência Social- CRPS, de 1974 a 1980 
e reconduzido em 1988.--- -- --

1988-Membro Titular do Conselho Dire
tor da Fundação Joaquim Nabuco, conforme 
Portaria de 7 de abril de I 988 - DOU de 
8 de abril de 1988. · 

1989- \'ice-Presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na AgriCultura-
contag, eleito em 6-4w89. _ ~---_ -___ _ 

Brasilia (DF), 19 de agosto de 1989. -José 
Frmcisco da SilVa- · · ·--

(À Comissão de Constituição, JUstiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM N• 234, DE 1989 
(N• 619/89, na origem) 

ExceientísSiiíio sennores-Membros do sé. 
. nadq Federal: 

Nos tenn_os do_§ 1~. inci.so n, do_artigo I I l 
da Constituição, íenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências o Í1ome 
do Senhor José Calixto Ramos, para_ compor 
o T l'ibunal Superior do Trabi:dho, em vaga ori~ 
ginária, decorrente da nova composição do 
TSF, destinada a Ministro classista, represen· 
tante dos trabalhadores. _ 

Qs~rrréri~ do Senhor José Calixto Ramos, 
que me induzlrãm a escolhê-lã para o;desem~ 
penho desse elevado cargo, const€'-m do ane~ 
xo·CurríCi.Jium viiae. 

B:ras~lia-DF, em- 5 de outubro de 1989. -
JoSé&mey ·- - · -

Cuniculum Vitae 

DADOS PESSbAJS 
NórTie: José Calixto Ramos 
Filiação: Amaro Miguel Ramos e Maria Inez 

Ramos · - -

Dolnicílio errl Brasflia-DF; SQN .202- ....:..:-bl. 
··w -Ap. 401 · · 
Nacion_Ç'!Ijd_ac;Je:: Br:asjleira 
Naturalidade: !Pojuca!PE _ . 

Data de Nasc:imento:-14 de outubro de 1928 
EstadO Civil: Cãs"ãd() -·-- ----
Profissão: Mecânico de Máquinas 
Carteiia -Pro_fi$s_ional: 79663wSérie 52 
Certiffcadctde -ReServista: 446/873 
Título de Elêibr. Insé. nç 743608/50 :-Z• 001 
.,-Seçào0016 ~:·~:-----~ ~ 

~~~f~:k?enUdadeo552.16I - .SSPIPE 

CIC N' 018.674234-72 
Empresa com que mantém yínculo emprega
tísclo: Leon.Heiner &-tiA (SuCesSora: de Albu
querqueRamo.s&'Cià.) ~-
Admitido em: 10 de fevereiro de 1947. 

INSTRUÇOES E CORsOS . . . . 
CútSti Primáfi& InstitUtO Vasco da Gãmà 

(Redfe/PE) ~ . . ~ 
Ginasial e TécnicO: COlégio TécnicO- "Prof. 
Agamernnon Magalhães, em Recjfe;PE __ 
2~- Graü: Colégio Comercia_l e Ginásio dos Co-
merciárids -{RfC.ife!PE) · 
Psicologia Aplicada; EsCola BrasjJeira de Psi-
cossíntese · 

FORMAÇÃO SINDICAL 
- Curso Regional de Orientação Sindkal 

- Jnstituto_Cultural do Trabalho,:_ ICT. 
- Curso_ de Metodologia SindiCãJ - Méto-

do de Supervisão 1\VI - Instituto Cl,iltural do 
Trabalho -ICT. 

- 'Curso d~ lnterpretação dã. Previdênc-ia 
S6Cfal para- Lideres Sindicais - Instituto de 
Aposentadoria. e Pensões dos _lnqustriárioS 
(Delegacia em Pernambuco) 

-:--CUrs9 .d~ FormaÇãO de Offé_ntadores Sin
dicais -,..~Coord_~naç_ão Region~ do Fútido cj._e 
Gãr<intici_ do TéffiP6 de Serviç-o c!a 3• Região 
(RedfeiPEr 

- Cursá de PsiCOlogia _e Técriica Sindica
lista - Em FrOnt-Royal (USA) - Instituto 
Americano pa"ra- o Desenvolvimento do Sindi
calismo Livre .......; ladesil 

-:CurSo i::le AdminiStradores Sindicais
Ministério do TrabalhO e Govemõ" do Estado 
de Pemamb.uco 

- CúrSO de Vocal ato - Ministério âo" Tra
balho 

-Curso de Capa citação Sindical e Forma~ 
ção Profissional 
- Centro lnteramel'icano de Investigação e 
Docul"!lentação sobr~_formação Profissional 
- Cinterfor '(CaracasNenezuela) 

PARTICIPAÇ0Es VÁRIAS 

1-:-- I 970 -IV Congresso Nacional dos T ra
balhadores na Indústria - Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Indústria -CNTI. 
II- I 976 - Seminário Regional de Segu

rança e Saúd~_ Ocupacjonal_ (Fundacentro). 
-Irl-1977 -:Seffiiriário'.sóbre a participa· 

ção -das organizações de trabalhadores na for
mação profissional - Cintefor ......:.... InstitUtO- de 
Educaçào Obreira (México}. 

N-197_7- I EncontrO para-OrgánizaÇãO 
e Desenvolvimento do Sistema Nacional de 
FormaÇ:ao Profis-síonal Rural -Ministério do 

. Trabalho- Senar. · -
V-1977- Reunião Técnica Sobre ''Arti· 

culação entre Treimtmento e Educaçf!o for· 
mal"-_ OrgánizáÇiíO d.OS Estados /.rnericanos 

· (OEA}, ·org~nlzé!Ção lntemadonal<;lo Trabalho 
_ , (OJT), Ministério do Trabalho, Ministério da 
- Educação e CUltura, Ministério das Relações 

Exteriores e Secretaria de PJariejarTtento da 
Presidência da República. 

VI "7 1978 - V Congresso Nacional dos 
Trabalhad_ores na Indústria- Confederação 
Nacional dos Trabalhadores n~ Indústria -
CNTJ. • ~ ~ 

V11- Reunião Técnica sób~e "ProgramaS: 
de Formação Profissional na Africa, na Amé
rica Latina e no Càribe- OIT, ONU, Ministério 
do Tr~balho, Ministério das .Relações Exterio-
res e Seplan!PR. _ -

V'III~ 1991_- Congresso Jurídico cOme
morativo do 40~ Aniversário de lnstaç:ão_ da 
JJJstiça do Trabalho Brasileira. Tribunal Supe
riqr do Trabalho--..; T$T. _ . - ~ 

IX~ 1981'- C:OnSresso Nacional da Previ
dência e Assistência Social da CNTI- Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na ln· 
dústria. _ __ _ _ _ ---. __ -
X- 1984 - I Encontro Internacional de 

Proteção ao TrábaÍhador - OIT, MinistériO 
do_Trabalho e Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nq~Ç<?nJÇr<;io ®C. -

XI- 1984 - JJl Jornada Luso-hispano-bra· 
sileíias de Direito do Trabalho- Tribunal Su· 
perior do Trabalho ...!....'"TSf. _ _ _ _ _ __ 

Xll- 19.85 - 19 S)mpósio sobre ó M9delo
Econõmico, Político· e Social na América Lati
na---:- Federação Intemacional dos Sindicatos 
de Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Et-
negétitas e Diversas- !CEF·e DIAP. . 

_Xlll _:_ 1986 - II Simpósio Nacional de En
genharia de Segurançá e Medicina do Traba~ 
lho -Associação Nacional de Engenharia de 
Segurança do Trabalho.---- Anesl 

xrv- 1987 - fi Semana de Legislação 
Comparada em Segurança do_Trabalho e-I 
Encontro ibero-americano de Engenharia de 
Segurança do Trabalho -Associação Iben>.
americana de Segurança do Trabalho --Aist 

'J0I ~ParticipaÇão -em diversos Co~gfes.' 
so5;Seri1inários ·e Encontros de TrabalhadQL 
res- nas [ndústrias, nas Inais diversas c:ateliJO" 
rias . 
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AT!VIDADES SINDICAIS DESEMPENHADAS 
-Delegado Sindical: Sindicato .. dos Traba- . 

lhadores_ nas Indústrias Metalúrgicas, Meçà
nicas e do Material Elétric_o de Redfe-PE: _ -~, 

-Delegado do mesmo Sindicato junto ao 
Conselho da Federaçã_o dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Estado_ de Pernambuco; 

-Secretário: _STI Metalúrgicas, Mecânicas 
e do MateriaLEl_é_ttico de Recife -:- PEL_ 

- Presklente~ STI Metalúrgicas, Mecânicas 
e do Material Elétrico de Red(e - PJ;. .. 

-Secretário: Federação dos Trabalhado._ 
res nas Indústrias do Estado de Pemctmbuc9. . 

-Delegado da mesma Federação junto-ao_ 
Conselho de Representantes da CNTI- Con~ 
federação Nacional_ dos Trabalhadores na rn~ 
dústria. 

-Delegado Regional da CNTI para os Esta
dos de Pernambuco, Par<:JJba, Rfo Grande do 
Noite e Alagoas. .. 

-Secretário de Relações P(tblicas da Col)
federação Nacional dos Tr~Pr;!.lhadores oa_ln
dús_tria'" __ - __ _ 

- Vke-Presidente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Indústria. __ _ 

- Presidente _da _ Confe_d_eração Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria. 

- 1989- Reeleito PreSidente da Confede
ração Naciona1 dos TrabaJhadores na ln_d(!stfi!!J . 
para o mandato de 29_-5-89 __ à_28-5-1992. 

COMENDAS 

-Ordem do Mérito do Trabalho- Grau: 
Oficial. 

-Ordem da Mérito .Judiciário do.Trabalho_ 
- Grau: Comendador; _ . _ 

-Ordem do Mérito Epitácio Pessoa (TRT 
-13• Região). · 

CONFERENC~Tk ~ 
-ESCOLA. DE COMANDO E ESTADO

MAIORDO EXÉRCITO; no "Curso de Politica, ~ 
EStratégia ·e Alta Admiriistiãção do ExérCito. 
(CPEAEx)", · 

OlfiRASAT!VIDADES: C~. ~ 
- 1977 a 1988 -Representantes dos tra- • 

balhadores no extinto Conselho Federal àe 
Mão-de-Obra, do Ministério do Trabalho, no
meado através.da Portaria MTb-3.176, de 
10-3-77, publicada no DOUde !0,3-77. ·~. 

-19"85 a -1989~Representante da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na In
dústria junto ao Conselho Deliberativo da Su
dene, nomeado através de d_e.spacho presi
dencial_ em_ 15~8-85, publicado no DOU da 
mesma data. 

-Representante dos Trabalhadores junto 
ao Conselho Monetário Nacional. 

Brasília (DF), 20 de julho de 1989. -José 
Calixto Ramos 

(À Comiss3o de CónsCiti.JiÇão, Justiçf! 
e Cidadania.) · - · - · 

MENSAGEM N• 235, DE 1989 
(N• 620189, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal, 

Nos termos do§ 1~. incisoU, do artigo 111, 
combinado com o parágrafo único do artigo 
~-F-da CoD.stitUição, tenho a honra de subme7_ 

ter_ à_aprovação de Vossas Excelências o nome 
do Senhor Mayo Uruguaio Fernandes para. 
na_qualidade de Suplente de Ministro dassista. 
representante dos trabalhadores, compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga erigi· 
nária, decorrente_ da_ nova ~omposição do Tri· 
bunal 

Os méritos do Senhor Mayro Gruguaio Fer
nandes, cjiJe me induziram a es.colhê-lo para 
o desempenho desse elevado _cargo, constam 
do anexo curriculum vitae. _ 

Bra~Uia~OF., 5 de outubro de 1989. -José · 
Sam•Y.. 

CUrrtcUium Vitae 
1~ DADOS PESSOAIS 
NOme: Mayo Uruguaio Machado FemarÍdes 
Data de Nascimento: 17 de Janeiro de 1953 
Nacionaltdade: Brasileira 
Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ 
EStado Civil: éasado 
Filiação: Marat da Silva Fernandes e Helena 

· Machado Fernandes 
Residêiida:·RUa-B.il:sfllo, n<? 269- Ap~ 801 

- RJ CEP: 20.511 
Carteira Profissional: N9 6_7334 - Séde -

389 ~-

Carteira de ldentid<tde: N• 03 286 202-21ns-
tituto Felix-Pacheco · 

Titulo de ~"leitor: N' 51 235 003102 
CIC: N• 372 061 177191 o ~~ 
Carteira Nacional de Habmtação: N9 023340 

538 . 
Carteira de ReseiVista: N~ 464 819 

~$: ~~~~~h~~IAR . ~ ·~ 
PrimáriO: Escola Municipal DeJfim Moreira 
Local: Rio de Janeiro 
Ginasial: Instituto Batista Americano 

. Científico: Colégio -Militã:r do Rio de Janeiro 
Local- Rio de Janeiro - RJ 
Superior: Química Industrial 
Faculdade; Uoives_idade Federal do Rio de 

Janeiro 
Concluído: Em 8 de janeiro de-1981 
Local: Rio de Janeiro - RJ. 
3-IDIOMAS 
Elementares: Inglês e Francês 
4-0UIROS CURSOS 
Cursei: Contratos de Afretamento de Navios 
Duração: 24 horas -aula · 
Ano: !984 
EScoiã: Fermat - Formação e Atualização 

Porfissiona1- RJ 
Curso; Operação Portuária 
Duraç:ào: 40 horas - aula 
Ano: !985 
EstQlêJ;_fQrmat - Foi'inação e Atualização. 

P~çft_~Qnal_- .RJ - · 
Curso: Especial de Confere_nte de Carga e 

Descarga 
Diretoria· de Portos e Costas Ensino Profis_-

si6nal fo\arítimo 
Duração: de 6/8 a 23/8/84- Rio de Janeiro . 
5-EXPERJt.:NCIA PRORSSIONAL 
Sindicato dOS: Çonferent~ de Carga e Des-

carga nos portos do Estãdo do Rio de Janeiro 
AtMdades 
Conferência de mercadorias importadas ou 

exportadas por vla d'água 

Coordenação, Supervisão e Chefia das 
Equipes de Trabalhadores Avulsos que ope
ram nas embar<:aç:ões atracadas no~ portos 
do Estado do Rio de Janeiro .. 

Período: de 24 de dezembro de 1975 atê 
a pres_ente data 

Cargo ocupado: Chefia da Expresso· Mer
cantil Agência Marítima S.A. no período de 
1978. !981 

Descrição da Atividade 
Coordenação e Supervisão da Operação de 

Carga e Descarga de Mercadorias, na embar
. cação mercante. envolvendo estivagern e de
sestivagem de cargas. 

Vice-Presldente do Sindicato dos Conferen· 
tes de Carga e Descarga nos portos do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Eleito: em 19_81 para o Triênio de 1981 
a 1984 ·~ 

Reeleiro: em 1981 para o Triénio de 1984 
a !987 

Reeleito: em 1987 para o Triénio de_ 1987 
a !990 

DescriÇãO da AfMdade 
Substituir o presidente em seus impedimen

tos, prepa-rar correspondência e o experiente 
do Sindicato, responsável pelo_ arquivo ela enti
dade, secretariar reuniõ~s da diretoria bem co.._ 
mo assembléias gerais. Dirigir e fiscalizar os 
trabalhos da secretaria, apresEmtar refatortos 
mensais e_ anuais das atividades da secretaria. 

6-0UTRAS ATIVIDADES PROFISSIO-
NAIS ~ 

No período de_ setembro de 1981 a agostO 
de 1984 acompanhou a nível de <:OOrdenação 
a construção da nova sede social do Sindic:ato 
dos Conferente_s de Carga e Descarga nos por
tos_ do Estado do R to de Janeiro, situada à 
avenida Cidade de n~ 266 no B_airro de ~ntQ 
Cristo na Cidade do Rio de Janeiro. Essa c_por
denaçào compreendeu desde o processo para 
aquisição de financiamento concedido pelo 
FAS até a concorrência, caderno de encargos 
e fiscalização da obra. 

Representante efetivo dos empregados no 
Conselho Regional do Trabalho Marítimo no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Periodo: 1984 a 1986 ~ ~ ~ 
outubro de !988 a janeiro de 1989 -
Delégado Representante da Federação Na-

cional dos Portuários junto à Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Marítimos Fluviais e Aéreos-Triênlo de 1982 
a 1985. . 
7-REF'ERÊiCIAS 
Pessoais 1 -Antonio Lulz Longo 
Profissão- _engenheiro-- -- ----
Empresa·:.:..:-Efnbratel 
Local - Rio de Janeiro 
T el: - 264.6628 .. 
2-Walter Meneses 

---- ...... . 

Profissão- Conferente _ _ . 
----a-npresa-...:..·smdicato dos Conferentes de 

Carga e Descarga nos portos do Estado do 
Rio de Janeiro 

Local -Rio de Janeiro 
Te!: 233.0930 ~ 

Bancários 1 -Banco do Brasil SA 
Agência -Metropolitana - Mauá 
Local - Rio de Janeiro 
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2-Banco Brasileiro de Desconto SA 
Agência -Visconde :de lnhaúma 
Local- Rio de Janeiro 
8-0UTRAS INFORMAÇÓÊS 
Atualmente cursa _o 4° ano de Direito- na 

Faculdade de Dir-eito Câi1dido Mendes~ lpa~ 
nema1 Rio de_Janeiro. 

9 ~ E1eito em 5 de julho de 1989 ·secii-tá~ 
rio-Geral da Confederaçao Nacional doS Tra· 
balhadores em Transportes Marítimos, Aéreos 
e Fluviais.. _ 

Rio de. Janeiro, 18 de juJho de 1989.-
Mayo Uruguaio Macha_do Fe.rnam:/6. . 

(À Comissdo de ConstitUição, Justiça 
e Cidadania.) 

.MENSAGEM N' 236, DE 1989 
(N• 621189, na origem) 

ExceJentissimos Senhores Membros do Se· 
nado Federal, 

Nos termos do § 1", inciso !1, do art. 111, 
combinado com o parágrafo único do art. 117 
da Constituição tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências 0: nome 
do Senhor_ Juvenal Pedro Cim para, na quali
dade de Suplente de Ministro dassista, repre
sentante dos trabalhadores, compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, em vaga originária, 
decorrentli! da nova composição do Tribunal. 

Os m(!ritos do Senhor Juvenal Pedro am, 
que me indl,..lzjram a escolhê-lo para o desem
penho_desse_.elevado cargo, constãr'n do ane
xo curriculum vitae. 

Brél$ília-DF., 5 de outubro de 1989. -José 
Samey, 

Cunici:Jlum Vitae 
L DADcis.PESSOAIS 

Nome - Juvenal Pedro Cim 
Ft1fação- Pedro Cim e Realina Sartori Cim 
Nasciinento-10-de abrir de 194B -
Nacionalidade - Brasileira · 
Naturalída'de _._São João Batista-Se -~-
Estado Civil - Casado · 
PfofisSão -- Professor 

2: . ENDJ:1<EÇOS . 

Residencial - Rua Sanita Rocha, n" 135 
- Ap. 1.203 - .Cristo Rei -80.050 ·- Cudti
ba-PR.- Tel.:- (041) 262-9792 

Comercial _,Rua 13 de ffiaio, n~ 835 -
Centro -"- 80.51 O - .Curitiba-PR. - Tel.: -
(041 )225-1522 . . . 

3. IDENTIFlCAÇÃO 

Carteira de Identidade -:-: ._942.535-7 :--- PR 
Carteira Profissional-34.990- Série 407 
Titulo Eleitoral - 41.693.60.6-04 ~ Zona 

3-Seç1io211 · 
Certificado de Reservist"" · 303.805- Sé-

rieD-5'RM 
CPF- 056.612.269-34. 

4. FORMAÇÃO EDUCA001'lÀL -:-·. 

Primário - Escola Estadual de T ajuba ..:_ 
São João Batista-Se -

Ginásio - Seminário Metropolitano Nossa 
Senhora de Lurdes, Brusque-SC .... 

Cientifico - Colégio Estadual Profes5;or 
Guida Straube- Curitiba-PR 

Superior - Letras -:- Português 
Universidade Católica do Paraná 
-Economia 
Universidade Federaf do ·Paraná 
lnconipleto 

5. OOTROS CURSOS 

-"Leis ao Ensino Nacional 
Colégio Novo Ateneu 
Curitiba-PR 
-Administração de Pesso_al 
Secretarra _de Estado do Planejamento do 

,Estado do Paraná- Curitlba-PR -Duração 
-244horas 

-Supervisor de Segurança do Trabalho 
Fundacentro 
Curitiba-PR - Duração - 250 horas 
..,..... Sindicalismo e Sistemas Educacionais 
Kibbutz Sh_efayim, T el-Avív - Israel. 
- O Sindicalismo Latino Americano 
Universidade dos Trabalhadores_ da Amé-

rica Latina 
Câracas--Venezueiã 
- Estágio sobre o- Sindicalismo- Mundial 
Universidade Lázaro Penha 
Havana--Cuba 
- Relações Trabalhistas na República _da 

Alemanha e no Brasil 
Furldaçãó KOnrad Adenauer e o Centro ln

terdisciplinárlo de Estudos sobre.el Desarrolo 
LatinoamericanO - Oedla -São PauiO-SP. 

6. EXPERitNCJA PROFlSSIONAL 

-Universidade Federal do Paraná 
Cargo -AsSiStente AdrTJ:ini,stra_tiyO 
Colégio Rondon 
Cargo - Professor de Português 
-Secretafiã de EstadO: da Saúde e do Bem-

Estar &>ciªfào_Estado do Paraná. - ---
CargO __:__ ,Pfi_ciãl de Oab(nete. . ___ . 
-Secretaria de Estado dos Recursos Hu

manos do Estaâo _do Paraná. Càfgó .:..... Assis
tent~ Téçnrco: . 

- Servlço Nacional de Aprendizagem Co
mercial-~en~c. Çi=~r.so .que çx;upo até apre
sente data - Técnico -dE; For.r11ação Profis
sional. -

7. A11VIDADES QUEEXERÇE 

- Presidente do Sindicato dos EmpreQ-a
dos em EntidãdeS Cuiturãis, Re:creati~s, de 
Assistência Social de Orientação e Formação 
Profissional, no Estado do Paraná-5enalba-PR.; . ,_ . -

-Presidente da Federação dos Trãbalha
dores de EmPresas -de -DifUsão CÜ!iural e ArtíS
tica no Estado do Paraná- FfEDCA-PR 

Declaro que o presente "Curriculum Vitae" 
é a expressão da verdade, pelo qual me res
ponsabilizo. 

Curltiba, julhO de 1989. ~ Ju_yftnlll Pedro 
Om. 

(À Comissão de Constituição. Justiça 
e.Cídadania.) 

_MENSAGEM N• 237, DE 1989 
·-- (N• 622/89, na origem) 

Excelentíssimo- S_enhores Membros do Se
nado Federal -

Nos termos do § 1 Q, inciso II, do art, III 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências o -nome 
do Senhor Francisco Leocádlo Araújo Pinto, 
para corripor o Tribunal Superiotdo Trabalho, 
erJ). vaga originária, decorrente d~ nova com
posição do TST, destinada a ministro classista, 
representante dos empregadores. 

Os méritos do Senhor Francisco Leocâdio 
Araújo Pinto, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo curriculum vitae. 

Brasília-DF, 5 de outubro de 1989. -José 
Samey. 

Cuniculum Vitae 
L DADOS PESSOAIS 
Nome: Francisco Leocádio Araújo Pinto 
Natural: Belo Horizonte -Minas Gerais 
Data de Nascimento: 3 de outubro _de 1933 
Filiação: Lisandro Pinto -- Bertha Mouthé 

de Araújo Pinto 
Esposa: Berenice T eresinha Paixão Araújo 

Pinto 
Filhos: Cristiano Otávio Paixão Araújo Pinto, 

Fernanda Paixão Araújo Pinto, Rafael Paixão 
Araújo Pinto 

2. DOCUMENTAÇÃO 
2.1. Carteira de .Identidade 
N•I00.086 

SEP-DF 
2.2. Título Eleitoral 
N• 9205.520103-Zona 001-Se\:âo 0296 
TRI;DF 
2.3. -Carteira ProfiSSional 
No 3.~35/D--4' Região 
CREA--MG 
2.4. Certificado de ReseJVista 
N· 13.387-Séne "A"' 
I• RM--MG 
3. F"ORMAÇÃO ACADÊMICA 

3. L Curso de Graduação em Engenharia 
Civil pela Esc_ola de Engenharia da Univer
sidade Federal de MinaS GeraiS, em 1960. 

32. Curso -.. XI Ciclo de Estudos sobre Se
gurança e Desenvolvimento", da Associação 
dos Diplomados da ESG, em 1982. 

4. ATIVIDADES EXERODAS 
4.1._ Sindk;ajs_e Empresariais 
4.1.1. .Presidente da Federação das Indús

trias de Brasília-Fibra, de 1973 a 1979. 
4.1.2. Vice-Presidente da Confederação 

Nacional da Indústria, de 1977 a 1980. 
4.1.3. Vice-Presidente da Associação- Co

mercial do Distrito Federal, de 1981 a 1987. 
4.1.4. Membro Titular do Conselho de Re

presentantes_ da Confederação Nacional da ln
dústria-CNJ, d~ 1973 a 1962. 

4.1.5. Presidente do Conselho Regional do 
SENAI-Departamento Regional do Distrito 
Federal, de 1973 a 1979. 

4.1.6. Presidente do Conselho Regional do 
SESI--Departamento Regional do Distrito Fe· 
deral, de 1973 a 1979. 

4.1.7. Presidel-tte_do Centro de Exportação 
do Distrito Federai-Centex-DF, em 1981. 

4.1.8. Diretor Regional do SESI-Departa
mento Regional do Distrito Federal, de 1974 
a t9n, . . 

4.1.9. Diretor do Instituto Euvaldo Lodi -
Núcleo Regional de Brasília, de _1973 a 1979, 
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4.1.10. Presidente do Centro de Assistência 
à Média e Pequena Indústria - Carnpi, de 
1973 a 1979. 

4.1.11. Membro Titular do Cons_elho Nacio
nal do SES!, de 1973.a 1979. 

4.1.12. Membro Titular do Conselho Nacio
nal do Senai, de 1973_a 1979. 

4.1.13. Membro Titular do Conselho- Deli
berativo do Centro de Exportação do Distríto 
Federal, Centex-DF, de 1979 a 1_981. -

4.1.14. Suplente de Diretoria da Confede
ração Nacional da Indústria, de 197 4 a 1977 

4.1.15. Membro Titular da ComissãO de Or
çamento do Conselho_ Nacional do SES!, de 
1974 a 1978. · 

4.1.16. Membro Titular da Comissão Espe~ 
cial de Distribuição de Recursos do Conselho 
Nacional do SES!, de 1976 a 1979. 

4.1.17. Membro Titular do Comité Econô:" 
mico Brasii-Pakistan, em 1980. 

4.1.18. Sócio Fundador e Diretor Secretá~ 
rio do Sindicato da Indústria da Constn.J_ção_ 
Civil de Brasília, de 1964 a 1973. 

4.1.19. Membro do Conselho Fiscal do 
Sindicato da Indústria de Construção CiVil de 
Brasília, de 1979 a 1982. 

42. Públicas 
42.1. Poder Executivo 
4.2.1.1. Membro Titular do Conselho de 

Desenvolvimento Económico do Governo-do 
Distrito Federal- Condec, eni-1974. 

42.1.2. Membro Titular do Conselho de 
Administração da Indústria de Material Bélico 
do Brasil- lmbel, do Ministério do Exército, 
de 1977 a 1983. 

4.2.1.3. Membro Titular do ·c_õilsell1õ Na
dona! de Política de Emprego; do Ministério 
do Trabalho, de 1977 a 1981. · 

42.1.4. Membro Titular da Comissão de 
Política Florestal - lBDF, do Ministério da 
Agricultura, de 1976 a 1980. _ 

4.2.1.5. Membro Titular do Conselho de 
Administração-do Programa Nacional de Trei
namento de Executivõs - PNTE, da Secre· 
taria Geral de Planejamento da Presid_ência dã 
República, de 1975 a 1976 (extinto). 

42.1.6. Membro Titular do Conselho de 
Administração da Compãnhia Imobiliária de 
Brasília- Terracap, de 1976 a 1979. 

42.1.7. Membro Titular do Grupo de Tra
balho para a Elaboração de Novas Normas 
sobre Licitações e COntratos da Administração 
do DF (Dec. no 10.084-DF), em 1987. 

4.2.1.8. Membro-Suplente da Comissão 
Naciohal de ·construção- Civil, do Ministério 
da IndúStria e do COmércio, de 197.5 a 1978, 

42.1.9. Membro Suplente do Conselho 
Federal de Mão-de~Obra, do Ministério do Tra
balho, de 1976 a 1981. 

42.2. Poder JudiciáriO. 
42.2.1. Juiz Convocado, do Tribunal Su

perior do Trabalho, de fev:ereiro a junho de 
1987. 

42.22. Juiz Convocado, do Tribunal Su· 
perior dOTrabalho, de março a junho de 1988. 

4.2.2.3. Juiz Classista Suplente, Represen
tante dos Empregadores, do Tribunal Regio~ 
nal do Trabalho da 10• Região, de 1982 a 
1986. . 

43. Corriünitárias. 

4.3.1. Presidente, em-exercfcio, do Uons 6.7, Delegado do Brasil no Congresso 
Oube de_Brasília Três Poderes, em 1965, P:an:-Arnericano de Habita_ç:ão, em Uma, Peru, 

4.32. Vice~Presidente do Lions Oube de 1975. 
BrasO_ia_Três Poderes, de 1964 a 1973. 6.8. Enco:ritro NaCional- da Agropecuária, 

4.3.3. Vice-Goveniador do Distrito L~13, CNA, em Brasília, 1975. 
do Lions Internacional, de 1967 a 1968. 6.9. XII Congress-o Brasileiro da Indústria 

4.3.4. Secretário-Tesoureiro do Conselho de Panificação, em Brasüia, 1976. 
Nacional de Governadores do Distrito L-Brasil, 6.1 O. Seminário para o Planejamerito· Go-
do Li_onslntemacional, de 1968 a 1969. ve:rnã.Inef\ta.J; GDF, em Brasüia, 1976. 

4.3.5. Diretor do Clube de Engeriharia de 6.11. CongressO das Associações Comer~ 
Bra~OL.:;,__~l970 a 197 4. - dais do Brasil, CACB, em Brasília, 1976. 

4.3.6. Dfretor do Brasília Country Club_. de 6.12. I Simpósio Latíno~Arnerlcano e do 
1966 a 1973. -·- Caribe da Pequena e Média Empresa, no Rio 

43.7. Membro Titular do ConselhO Deli- de Janeiro, 1976.--
Q§ratiVo-do Brasília Countr).t Club, de 1973 6.13. I Simpósio sobre a Criação do T iibu-
a 1985. - nal Regional do Trabalho do Centro-Oeste, 

05. ATiVIDADES EM EXERCÍOO. em Brasilia, 1976. 
5.1. Sindicais e empresariais. 6.14. IX Conferência Brasilciír'ã do Comér-

cio Exterior, em São Paulo, 1977. 
5.1.1. Membro Titular do Conselho Supe- 6.15. Seminário Internacional sobre Ad-

rior da Associação Comercial do Distrito Fede-
ral, desde 1987. miniStração Oibana, UnB, em Brasilia, 1977. 

5.1 .2. - Membro Titular do Conselho Nado- 6.16. Seminário sobre o Sistema de Em-
nal do lbracex - do Instituto Brasileiro de prego, M. Tb., em Brasília, 1977. 
Coméi'CTo Exterior, São Paulo, desde 1977. 6.17 ·-- N Congresso das Classes Produto-

5.1.3. Sócio Dire1or da Marconi Engenha· ras, Condap, no Rio de Janeiro, 1977. 
ria L_t_d_a., d~sde 1961. 6.18. I _Simpósio sobre Problemas dos 

5.1.4. Sócio Diretor d.a Limite_ Qistribuido- Empresários do Distrito Federal, ACDF, em 
ra de Uvros e Periódicos Ltda., desde 1980.- Brasília, 1977. 

5.1.5. Sócio Diretor da Bertha Engenharia 6.19. N Encontro Nacional de Exportado~ 
Ltda., desde 1985._ res, AEB, no Rio de Janeiro,_1978. · 

5.2. Públicas. 6.20. XI Congresso Internacional de Nutri-
5.2-.1. Poder Executivo. ção, UICN e SBN no Rio de Janeiro, 1978. 
52.1.1. Membro Titular do Conselho de 6.21. V Encontro Nadonal das Entidades 

Administração do Ceag-DF, Cebrae~Seplan, de Crédito Imobiliário e Poupança, Abecip em 
desde 1983. Brasília, 1978. 

5.2.1.2. Membro Suplente do Conselho 6:22. XIX Corivençâo Nacional do Comér-
Regional de Engenharia e Arquitetura do DF cio Lojista, CDL, em Brasilia, 1978. 
-CreaiDF, desde 1984. 6.23. Seminário "Ações do Ministério-do 

52.2. Poder Judiciário. Trabalho no Campo do Emprego e Funções 
5.2.2.1.. Juiz Classls~ Titular, Represen- do Sistema Nacional de Emprego (SINE)", 

- tante: dos Empregadores do Tribunal Regional Ministério do Trabalho, em Brasília, 1978. 
"do Trabalho da 10' Região, desde 1986. 6.24. lil Encontro Nacional de Distr.itos fn-

5.3~ ComJJnitárias. dustriais, MIC, SIC - MG e Anedi, em Belo 
5.3.L _Membro Nato do Conselho Delibe- Horizonte, 1978. -

rativodoOubedeEngenhariadeBrasília,des~- 625. CongressO Interamericano "A Livre 
de 1975 (Sócio Benemérito). Iniciativa na Integração Continental", da OE.A. 

53.2. Membro Titular do Conselho Deli~ e Fórum das Américas, em São Paulo, 1979. 
berativo do_ Brasília Esporte Oube, desde 6.26. Deregado do Brasil na H Reunião 
·1983. Conjunta do Comitê Empresarial Brasil~Vene~ 

5.3.3. _ _Membro do Lions Oube Brasília ruela, em Caracas, 1979. 
Três Poderes, desde 1964. 6.27. Membro de Missão Empresarial Bra-

sileira à Venezuela,_ acompanhando o Presi~ 
dente João Figueiredo, em Caracas, 1979. 06. fARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, 

SEMJNARJOS, ENCONTROS E PALESTRAS. 
6.1. Presidente do EnC-ontro Regional da 

Indústria (Regiâo Centro~Oeste~Norte), CNI, 
em Manaus, 197 4. -

62_. __ Encontro Regional da Indústria (Re~ 
gião Centro-Leste), CNl, em -Belo Horizonte", 
1974. 

6.3: Encontro de Propaganda de Brasília, 
em Brasília, 1974. 

6.4. SemináriO de Desenvolvimento Em
presarial, em Brasília, 1975. 

ç;.s. XI CoriQresso da Associação dos ln~ 
dustriais Latino~Americanos, AILA, no Rio de 
Janeiro, 1975. 

6.6. Simpósio "Regiões Metropolitanas e 
Política Urbana", Senado Federal, em Brasília, 
'1975. 

6.28. II Simpósio Pró~Criação do Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceriiro-Oeste, em
Brasília, 1980. 

6.29.- Seminário sobre Habítação e Desen
volvimento Soda!, do Ministério do Interior, 
BNH e Jornal do Bras11, em Brasília, 1980. 

- 6.30. Congresso lnteramericano "A Livre 
Iniciativa na Mobilização de Fontes Alternativas 
de Energía", da OEA e Fórum das Américas, 
em São Paulo, 1980. 
_ 6.31 . Delegado ç[o Brasil_ na VI Reunião 
da Comissão Especial de Coordenação Brãsi
leiro-Cl}ilena, pe[a CNI, no MRE, em Brasília, 
1981. 

6.32. V Reunião Plenária do Conselho Em
presarial Bras.ii~Estados Unidos, pela CNJ, no 
MRE, em Brasília, 1981. - -
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6.33.- Reunião da Comissão de Comércio 
com a Europa Central, Celeste, pela CN!, no 
MRE, em Brasília, 1981. 

6.34. Seminário sobre Desertvolvimento 
Urbano, do Ministério dos TranspOrtes, Mirlis
tério do Interior, Seplan, BNH e Jornal doBrp
sil, em Brasília, 1981. 

6.35. Encontro Empresarial Brasii-Equa~ 
dor, ACDF, em BrasiTia, 1982. 

6.36. I Seminário Cehtro-Oeste de Recur
sos Humanos, do SES!- DF e ABRH -DF, 
em Brasília, 1982. 

6.37. Congresso "O Futuro Político de 
Brasilia", do Correio BrazHiense, em Brasília, 
1983. 

6.38. Seminário "Política Mineral Brasilei
ra", da Câmara dos Deputados, Comissão de 
Minas e Energia, em Brasilia, 1984. 

6.39. Seminário "A Pequena e Média Em
presa e a Retomada do Desenvolvimento Na
dona!", da Comissão de Economia da Câriia
ra dos Deputados, em Brasma, 1984. 

6.40. Seminário Empresarial de Brazlân
dia, do CEAG -DF, em Brasma, 1984. 

6.41. IV Congresso Brasileiro da Pequena 
e Média Empresa, da ACSP, no Senado Fede
ral, em Brasília, 1984. 

6.42. I Seminário do ComérciO -do Distrito 
Federal, do GDF/SAP e do MICICOC, em Bra
sma, 1984. 

6.43. Congresso das Associações Comer
ciais do Brasil, da CACB, em Belo Horizonte, 
1984. 

6.44. I Ciclo sobre a Assembléia Nacional 
Consb1uinte, da OAB/DF, em Brasma, 1985. 

6.45. II Odo sobre a Assembléia Nacional 
Constituinte, da OAB/DF, em Brasflia, 1985. 

6.46. Simpósio "Indústrias e Microempre
sa: fatores de desenvolvimento s6cio-econô
mico", da Federação das Indústrias de Brasília 
e CNI, em Brasília, 1985. 

6.47. Painel "Novos Rumos da Economia 
Brasileira", da Editora Abril- revista Exame, 
no Senado Federal, em Brasília, 1985. 

6.48. I Seminário EmpreSarial da Ceilân
dia, do CEAG/DF, em Brasília, 1985. 

6.49. Simpósb "CóiiStituinte e Meio Am
biente", Comissão de Ciência e Tecnologia 
da Câmara dos Deputados, em Brasília, 1985. 

6 . .50. Seminário de Direito do Trabalho, 
do TST, em Brasília, 1986. 

6.51. CongreSso Internacional do Direito 
do Trabalho, do TRT- 7~ Região, em Forta
leza, 1987. 

6.52. Seminário Internacional "A Nova Era 
da Economia Mundial", da ONU!FBIWE, em 
São Paulo, 1988._ 

07. PALESTRAS PROFERlDAS 
7.1. Palestra "Capfu.il de Giro", Sindicato 

das Indústrias Metalúrgicas, Mec~icas e de 
Material Elétrico de Brasilia, em Brasília, 1975. 

7 .2. Palestra de lançamento do I Encontro 
de Política e Estratégia Empresarial, em Brasí
lia, 1976. 

7 .3. Palestra de Abertura do I Seminário 
de Integração Escola-Empresa-Governo, "As 
Associações de Classe Empresarial Intensifi
cando o Processo Integração Escola-Empre
sa", Secretaria de Educação do GDF, em Bra-
silia, 1976. -

7 .4. Palestra "A Indústria no Distrito Fede
ral", RotaryCiub de Brasília Sudoeste, em Bra
sília, 1976. 
~ __ 7 5.-- Paíestrél "NÓvo Sétor de Iodústria de 
Ta9ua~ín,gçl-_e Ceij,ândia'\ Associação Comer
cial e Industrial cJ.e Tag_~e~atinga, em Brasilia, 
19]8. 
- 7.~. _Palestra como expositor do painel 

"Economia no DF'', sob o título ·~o Assenta
mento lndustiiai do DF, uma visão especial", 
no IV Congresso BrasHeiro da Pequena e Mé
dià .Empresa, da ACSP, no Senado Federal, 
em Brasília, 1 984._ 

08. PRINCIPAIS TRABALHOS REALIZA
DOS 

8.1 Fundação, lnstalaçào e Órgailização 
da-FediraÇao das Indústrias de Brasília, em 
1973. -

82 Criação e Instalação do Conselho Re
gional do .Sesi - Departamento Regional do 
DistritO Fe'deraL em 197:3. 

83 Criação" e Instalação do Conselho Re
gional do ~enai - Departamento Regio~al 

-dOIJistrito Federal, em 1973. -
8.4 Instalaç-ãO e EStnitUiãçao-do Departa

mento Regional do Sesi no Distrito Federal, 
em 1974. -

85 - Criação e Instalação do Centro de 
TeCnologia da -Constrúção, do Senai~DF, de 
1975 a 1979. - -

8._6 Criação e lnstaliiÇãO da COzinha Indús
tria dO Sest:rw.-em 1"977.· -- -

8.7 _Criação e InstalaÇão da Escola de Pa
ntficaçã() de Brasílfa, em convênio do Sesi e 
SeTlai com OSlndicato da Indústria da Aliffien
tação de Brasma, em 1977. 

· 8.8- Criação e Instalação do Centro de For
mação Profissional de T agu_ating~ çl,_9 Senai-
DF, de 1975 a r979: : -- _ -

8.9 Criil,Ção e_IilS_talclÇão ~O ·centro de For
mação Profissional do Gama do Senai-DF, de 
1976 a 1978. 

8.1 O Criação e Instalação do Centro de 
ExposiÇ:ao do Distrito Federal - Centex-DF, 
em 1979. 

8.11 Relator do Trabalho de Grupo 
(TG-1 ), "Conclusões e SugeStões sobre T ópi
·cos de Relevo da Doutrina da ESG", do XI 
Oclo de Estudos da Adesg, em 1982. 

8.12 . - Relator do Trabalho de Grupo 
(TG-2), ''6 PrOblema Demográfico Brãsbeiro", 
do XI Ciclo de Estudos da Adesg, em 1982. 

8.13 Moderador do Painel "A Representa
tividade das Pequenas e Médias Empresas", 
no rv Congresso Brasileiro da Pequena e Mé
dia Empresa, da ACSP, no Senado Federal, 
em Brasília, 1984. 

09- El'iTÍDADES E CLUBES; MEMBRO 
_OU ASSOCIADO 

9.1 Confederação NaCional de indústria. 
92 Federação das indústrias de Brasília. 
9.3 Associação Comercial do Distrito Fe-

deral. 
9.4 Sindicato da Indústria da Construção 

Ovil de BraSJlia 
9.5 SindiCato da Indústria dã Ãiímentação 

de Brasília (Sócio Honorário.) -
9.6 Sociedade Minelia âe-EngellheirÕs. 
9.7 Sindicato dos Engenheiros de Brasilia. 

9.8 Oube de Engenharia de Brasília (Só-
do Benemérito}._ 

9.9 Uons Oube de Brasília Três Poderes. 
9.10 BrasiTia COutry Clube._ -
9.11 Iate Clube de Brasília 
9.12 Academia de Ténis de Bi-asília. 
9.13 Oube de Golfe de Brasília. -
10. CONDECORAÇÕES 

_10.1 Agraciado pelo Governo do Distrito 
Federal com o titulo de Comendador da Or
dem do Mérito de Brasília, em 21 de abril 
de 1974. 

10.2 'Agradado pela Federação das Indús
trias de Brasília com a Medalha do Mérito In
dustrial do Distrito Federal,_ em 25 de maio 
de 1984. 
-- 103 Agraciado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) com o título de COmendador 
da Ordem do Mérito J.udiciilrio do Trabalho, 
em 11 de agosto_ de 1988. 

10.4 Agraciado pelo Clube dos Pioneiros 
de Brasília com a Me.dalha de Honra ao Mérito 
de Brasília, em 5 de setembro de 1988. 

11. DIPLOMAS 
1 1.1 Diploma de Honra ao Mérito conce

dido pela Polícia Militar do Distrito Federal e 
Companhia de Rádio Patrulha, em 16 de maio 
de 1976. --

112 Homenagem Especial do XII ·con
gresso Brasileiro da Indústria de Panificação, 
em 31 de outubro de 1975-. 

11.3 _ Diploma "Personalidade Econômica 
Marcante", concedido pelo Instituto Brasileiro 
de Comérdo Exterior, e-m 1 o de junho de 1978. 

11.4 Diploma e Medalha de Honra ao Mé
rito, conCedidos_ pelo Sindicato da Indústria 
do Vestuário de Brasília, em 9 de setembro 
de 1979. 

11.5 Medalha Comemorativa da Inaugu
ração da __ Casa de Indústria, concedida pela 
Federação das Indústrias do Estado de Ala-
goas, em outubro de 1979. -· - · 

11.6 Certificado.e Medalha ''Twenty Years 
M.onarch", concedidos pelo Lions Oubs lnter~ 
nacional, em 30 _áe -jUnho de 1985.-

11.7 Medalha Comemorativa· dos Quinze 
Anos do Senai-DF, em abril de 1989~ 

11.8 Medalha Comemorativa dOs Quinze 
-Anos do Sesi-DF, em maio de 1989. 

Brasília, julho de 1989. -Francisco Leocá
dio Araújo Pinto 

_ {À_ Cçf!!!_S§áâ de Consb:tuição Justiça 
~ Gdad~nia.) _ _ 

. MENSAGEM N• 238, DE 1989 
(N' 623/89, ria origem) 

Excelentíssim~S Senhores Membros do Se
nado Federal 

Nos termos do § 19 inciso II do art. 111 
da ConstituiçãO, tffilho a- honra de sUbmeter 
à aprovação de Võssas ExcelênciaS o nome 
do Senhor Afonso Celso Moraes de Sousa Car
mo, para cor:npOr o Tribunal Superior do Tra
balho, em vaga originária, decorrente_ da nova 
cqrnposição do TST, destinada a ministro 
dassista, represer:ttante dos empregadores. 

Os méritos do Senhor Afonso Celso M_oraes 
de Sousa Carnio, que me induziram a esco-
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lhê~lo para o desempenho desse elevado car
go, constam do anexo curriculum vitae. 

Brasüia- DF, 5 de outubro de 1989. 
JoséSamey. 

Curriculum Wtae 

DADOS BIOGRÁFICOS 
Nome: Afonso Celso Moraes de Sousa Car-

mo 
Profissão: Advogado 
Nacionalidade: Brasileiro 
Naturalidade: Aimorés -Minas Gerais 
Nascimento: 12 de julho de 1940 
Filiação: Elias de Sousa CarrrtQe Ruth Mo· 

raes de Sousa Cannõ 
Estado Clvil: Casado 
Cônjuge- Denise Nogueira de Sousa Car-

mo 
Identidade: OAB- MG n• 8.715 
CPF- MF: 006.575.736/04 
Endereço; Rua Caraça na 22õ, Ap. 701, Bair

ro da Serra- Belo Horizonte/MG. 

CORSOS 

1- Primário: Grupo Escolar Machado de As
sis - Aimorés/MG. 
- Grupo Escolar Monsenhor Horta - Belo 
Horizonte, MG. 
2- Ginasial: Colégio- Estadual de MG -
195311956. -

3- Clássico: Colégio Estad~;~al de MG -
195711959. ' 
4~ Superior: Bacharel em Direito pela Facul~ 

dade de Direito da QFMG - I 960/1964. 
5~ ADESG: Diplomado pela ADESQ, Dele~ 

gacia de Belo Horizonte, 1975. 
6- ESG: Diplomado pela Escola Superior de 
Guerra, Curso Superior- dê Guerra, Turmã Al
mirante Álvaro Alberto, 1976, Rio de Janeiro. 

7 - ESG: Curso na Escola Superior de 
Guerra sobre o tema "Modelo Politico Brasi
leiro", 1978- Rio de Janeiro. 

8- ESG; Curso de Atualização da Escola 
Superior de Guerra - CAESG -, março/de
zembro 1981. 

Tfmws 
1 -Aspirante a Oficial da Reserva do EXér· 

cito, pelo CPOR de Belo Horizonte, Arma de 
Infantaria, 1961, Menção MB e elogio em boJe
tiro. 

2-Aprovado no vestibular feito na Facul
dade de Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais, 1960: 

3-Aprovado no vestibular feito na Facul
dade de Direito da Universidade Católica -de 
Minas Gerais, 1960. _ 
4- Orador da turma, Curso Ginasial, 1956. 
5-Orador turma, Curso Clássico, 1959. 
6- Orador da turma-da ADESG, Belo Hori-

zonte, 1975. 
7-Presidente da ACERCE - AssociaÇão 

Cultural Esportiva e Recreativa do Colégio Es
tadual, 1958. 
8-Chefe escoteiro, tendo atingido a ínsíg

nia da Madeira. 
9 -Jovem do Momento - Setor Adminis

traçã.o Pública, promoção do jornal Diário de 
Minas -,Jornalista Carlos Cunha, -1982; 

CARGOS E FUNÇÕES JA OCUPADOS 

· !_-Secretário Particular do Presidente da 
MINASCAIXA, 1965. . -

2:-:-:-::Assessõr Parl~mentar do Deputado 
Elias Carmo, 1965. 
3-EScrevente Juramentado,_ autorizado 

do Cartório do ao Oficio de Notas de Bélo 
Horizonte, setembro 1961 a dezembro de 
1965. 

4 -:-Advogado militante no foro, 1966 até 
hoje. 

5 -Membro efetivo do ConselhO de T rans
porte Coletivo lntermunicipal do Departamen
to de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, 
de fevereiro de _1975 a fevereiro -de 1976. 
6-ASsessor -para Assuntos Especiais da 

Prefeitura de VOlta R-edonda, de março de 
1977 a janeiro de 1978. 
7-Secretário-AdjUnto de Estado do lrite

rlor e Justiça de Minas Gerais, de maio de 
19}8 a 14 de março de 1979. 
8-Secretário particular do Govemã"dcir do 

Estado de Minas Q_e_rais, de- l5 -de março de 
1979 a 14 de maio de 1982. ·~ 

- -9 -Secretário de Estado 'do governo de 
Minas Gerais, de 15 de maio de 19.82 a 15 
de março de 1983. -

10_~AsS_es50r do_ Ministro (:[as Minas e 
Energfa - César -Cais, - de maio de 1983 
a 15 de rriarçci de 1985. . 

- 11 -Assessor do Ministro daS Minas e 
Energia -Aureliano Chaves-, de 15 de mar
ço de 1985 a junho de 1987. 

12 -Advogado da Fundação João Pinhei-
ro - Belo Horizonte, 1979/1986: ~ 

1$-..::_ Membro da Càmara-dê Usuário_s do 
DNER, representando os usUários, novembro 
de 1985 a novembro de 1987. 

14-Chefe do Gàbinete do MiniStro de Es
tado da JustiÇa, de 20 de jaheiro de 1989 

- a -g élc agosto de 1989, · 

CARGOS E FUNÇÕES QUE OCUPA 

-r--Membro do Conselh~.-de Tràrisportes 
da Federação da Indústria do_Estado de Minas 
Gerais=- FIEMG. 

2-Diretor Comercial_da Transportadora 
fT APEMIRIM SA 

UVROS E TRABALHOS P(l~UCADOS 

r- "Os partidoS políticOs e sua influência 
nas' instituições políticas"; ESG, 1976, 68 pá-
ginas. , · 
- 2 .:.:::_ '1A essericiãiidade -do planejarTiento na 

logística e na mobilização nacionais"~ ESQ, 
1976, 13 páginas. ' · 
_ 3- "Eg.ito, Llbia, TlJnísia, "Chad e Níger e 

suas impOrtâncias para ·a desenvolvimento 
brasileiro", ESG. 1976, 3_8_ páginas; 
4- '"Anális~ da conjuntura interna, campo 

militar", ESG. 1976, 12 p~inas; _ _-
5- '"POLÍTICA ECONOM!CO ~Fli'IAI'!CEI

- RANACIONAL'",Adesg, Belo liorizonte, 1975, 
36 páginas; - -- · --- · 
6- "Política Económico-financeira Nacio

nal, Equilíbrio do_ BalaélçQ. de Pagamentos", 
Adesg, Belo Horizonte, Grupo 10, 197;>; ·50 
páginas; · · 

7- ··rLANEJAMENTÓ LOGfSTIC.O. 
Adesg, Belo Hçrizonte, Grupó'lO, 1975,-.9 pá-
ginas; · · · -"~· · · --· - · · 

8- "Modelo Político Brasileiro", _ESg, Qru-
po 1, 1978, 40 páginas; -

9-"'Mo-delo Político Brasileiro" --Poder 
ExeCuti~o, Esg, 1978, 9 páginas;.-

CONDÇCORAÇÕES 

1 - Médalha do Mérito Militar - Grau de 
Comendador--:- Promoção-- ConC~dida pelo 
Presidente-da República, decreto pUblicado no 
Diário Oficial da Uniâo de 9 de agosto de 
1989, SéÇãO I, páQfna 13436; 

-2 -COmenda cfa Ordem do Rio Branco -
Grau dé -come-ndador - Concedida pelo Pre
sidente da República, publicada rio DiáriO 

··Oficial da União do dia 18 de abril de-1989, 
Seção I, págiiiéi 5783; 
3-Medalha do Mérito Militar -' Graú de 

Offcial =-concedida pelo Presidente da Repú
. blica, -deCreto publicado no Diário Oficial da 

União de 30 de julho de 1 980; · 
4 ~Medalha do Pacificador - Concedida 

pelo Minístro do Exército através da Portaria 
n"' 2.453, publicada no Diário -oficial da 
União de 27 de setembro de_1979; 
--- 5-Medalha Mérito Tamãndaré .::.... C:orice
dida pelo Ministro da Marinha através da Porta
ria Ministerial n9 0.715, publicada no Diário 
Oficial da Uriião de 12 de maio de 1980; · 

6-Medalha '.'M~ríto _S~~tos Dumqnf'
Concedida pelo Ministro da Aeronáutica, atra
Vés da pOrtaria Ministerial n" 381-·de 31 de 
maio de 1989. - ---- - ·- · 

·7-...o...:.Medalha de Honra d_a Inconfidência
Concedida pelo GoVerri.ador do EStado de-Mi

- nas Gerais~ deCreto püDlicado no Diário Ofi
cial de Minas Gerais de 18. de ãbnl de 1980; 
8-Grande Medalha da lnc_Onfidência -

Promoção - C6riCei;lfda peJo GoVernador do 
E'stéi:do -de Minas Gerais, deCreto publicado no 
Diário Oficial do Estado de Minas "Gerais de 
15 de abri[ de !98I1c ~-~~ 

9-Medalha Santos Dumont-_ Grau Prata 
- Córicedida pelo Goverhador Estado de Mi
nas Gerais, decreto publícado do Diário Ofi
dal do Estado_de_Minas Ger.;Iis de~13 de outu-
bro de 1979; __ __ _ _ -· 

1 O-Medalha ·santoS Duffiont' ___:Grau bu
- ro -Promoção -=--- Conce~ida pelo Gover

nador do Estado de Minas Gerais, decreto pu
blicado no Diário Oficial dO _E;stado de Minas 
Gerais de 8 de outubro de 1981; · 

11 -Medalha Comemorativa dO EstadO-de 
Minas Oerai$_ :___ COmenda de- 'üfidªl - Con
cedida pi:Ja Prefeitura Munidpal -de _Mafiái1a, 
de acordo com a Lei n" 561, de 1 O de juriho 
de 1980; . 

12-Medalha Alferes Tiradentes- Conce
dida pela Polícia Militar do Estado deo -Minas 
Gerais, ato- publicado no Diário Oflclal do 
EstàdO dê MinaS-nerais de 2 de abril de 1981; 

13-=Medalha Ses4uicentenário da Yila de 
Diamantina - Concedida através do Decreto 
n• 21.396, de 20 de julho de 1981; 

14-Medalha Ordem do Mérito Legislativo 
do EStâdo de Minas deráis ~- Gf~Lf' Mériio 
Especial- Concedida pela Assembléia Legis-
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lativa do Estado de Minas Gerais em 28 de 
janeiro de 1983; 

15-Medalha Ordem do Mérito Artistlco_
Comenda de Oficla1 - Criada pelo Decreto 
n• 14.916n6, de 25 de outubro de I 972; 

16-Orderri do Mérito Judiciário do Traba
lho- Grau de Oflcia1-Concedlda pela Exm9 
Senhor Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, recebida em 11 de agosto de 1989. 

(À COmissão de Col7Stltu(ção, Justiça 
e Odadania.) 

MENSAGEM N• 239, DE 1989 
(N• 624/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

Nos tennos do § ]?, inciso II, do art. 111, 
combinado com o parágrafo únicO do art 117 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências o nome 
do Senhor Paulo de Azevedo Marques para, 
na qualidade de Suplente de Ministro classista, 
representante dos empregadores, compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga origi
nária, decorrente da nova composiçllo do Tri
bunal. 

Os méritos do Senhor Paulo de Azevedo 
Marques, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho desse elevado cargo, constam 
do anexo currlculum vil:i?Je 

BraSJ1ia·DF, 5 de outubro de 1989. -José 
Sam•y. 

Paulo de Azevedo Marques 

-Nascido em Morrinhas, Estado de Goiás, 
em 5 de fevereiro de 1932. -

-Filho de EuricO de Azevedo Marques e 
Jenny de Azevedo Marques. 

-Casá do com Dona Elisabeth Mefrelles de 
Azevedo Marques. _________ ~ 
-C.I. -São Paulo-RO 1516.891 
-Cl.C n' 030566."698-20 ... 
-OAB - São Paulo n9 9.633 - Goiás n~" 
7.270-A 
- Títu1odeEieitorn9868180101-zona25I• 
Secção 0177•- São Paulo- SP 
-Certificado Militar n~ 92.043 - série A -
2• Região- 4~ CR 
-Escritório- Alameda Lorena, 1304- I ()I' 
andar- Cj 1010/1013 São Paulo- SP
tels. 280-57221280-5114 CEP 01424 

ESCOlARIDADE 

Curso Primário -1940/1944 
-Escola Mista César Martinez- Santo An

dré-SP 
-Externato Padre Luís Caprn- Santo An

dré-SP 
- Uceu Coração de Jesus - São Paulo -
SP 

Curso Secundário - 1945/1951 - São 
Paulo-SP 
-Uceu Coração de Jesus 
-Escola Técnica de Comércio São Luís, ane-
xa ao Colégio São Luiz 
-Colégio Rio Branco 
-Liceu Eduardo Prado 

Curso Superlor-1952/!956 
-Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo ((JSP) 

DigSENVOL VIMENTO PROFISSIONAL . 

:::_çgnffnuo dã aa: NaciOilãJ de R~fiiger.:lção 
=anara -São Paulo - SP 1946/1948. 

- -Educador So_cial do S_esi - Serviço So
cial da IndúStria de São Paulo - 1950/1955. 

-Adli<>Qado - 1957. 
- J\ss.essor d~ Elaboração Legislativa da 

Câmara Municipal de São Paulo - SP ·-
1959/1968. .. . . 

-Assessor do CfoVemo de-GoiáS na C.l.B. 
P.U.- Comissão lnterestadtrel da Bacia Para
nái(Jruguai -1962/!964 e 196811969 .. 
-Representante do GovernO· de Goiás em 
São Paul_o (Governo_ Mauro Borges) -
1962/1964. 
- Diretor e Sócio-quotista da Novo Norte As
sessoria Econômlco-Financeiro-Jurfdica Ltda 
-São Paulo- 1965/1972. 
-Participante do Seminário Internacional so-
bre Brasil, em Sa!ZbUrQ ....:.... 1975. 
- Diretor e Sóclo-quotista- da Novo Norte 
Orientação Económica e Projetes Ltda- São 
Paulo - I 967/1976. 
- Diretor e S6cio-quotista da Novo N__orte Cor
retora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda 
-membro da Bolsa de Valores de São Paulo 
-196911976. 
-Consultor de Empresas para Mercado de 
CapitaiS; Irii:::entivos Fiscáis Regioriais e Seta
riais, FusOes, Participação e Aquisições ~ 
1977. 
- Vice-PreSidénte do Conselho de Adminis
tração da CELM- Cia. Equipadora de Labo
ratórios Modernos - São Paulo - SP -
1978. 
-ConsultOr-Técnico do Instituto de PesqUisa, 

·Estudos e ASSessOria dei Congresso Nacional 
-Ipeac-1978. · 
-Autor de diversos trabalhos de natureza jurí-
dica e financeira sobre Mercado de Capitais 
.e Incentivos Regionais e SetoriaiS, publicados 
em revistas e jornais especializados em Eco-
nomia - 1969/1986. -
-Consultor jurídico da Abppolar- Associa
ção Brasileira de Prevenção à Poluição e Defe
sa do Meio Ambiente - 1986, · 
-Juiz do Tribunal Regional do Trabalho-
2'Região-SP-1987. 

REFER~NCIAS PROFISSIONAIS 
- Ban-éstadO SI À-RéfloieStãdora- Curi

tiba - PR _colfQada do Banco dç Estado do 
Paraná SIA- Banestado. 
--Cobrape- Cia. Brasileira de Agropecuá-

ria-Gurupi......:.GO. --.- = 

-Empreendimentos-FlOreStais SIA- Flo
nibra - Vit6ria - ES coligada da Cia. Vale 
do Rio Doce. 
-Florestas Rio Doce S/ A - Belo Horizonte 
- MG coligada da Cia. Vale dà Rlõ Doce: 
-ltapessoca Agroindustrial S/ A- Grupo In-
dustrial João Santos - Recife - PE. 
- Plenovale Florestal Ltda - Curitiba - PR. 
- Pirelli $/A-Cia. InduStriai BraSileira·-São 
Paulo SP. 

:......:. · aa. Nestlé - SãO PaulÕ -- SP. 

INS I í ÍC!fOSCIÊNrfFICOS-E DE CLAsSE 

-S6d0 e-fetivo do Instituto Brasileiro de Direi
to Social- IDS -1958/1986. 

- Sódo efetivô e CO!ls-elhêiro do Instituto dOs 
Advogados de SãO Pãu!Ó :...__ 1977 - 1980/82 
-1984/86- (1987/89). 
-Sócio efe:tivo da "Societé InternacionaJe de 
Droit Du Travail et de la Sécui"ité Soctale"-
Gen.eve- SuiÇa- 1982. · 
-Sócio efetivo, Vice-Presidente e Presidente 
do Conselho de Administração do Instituto de 
Diréitci-Floi"estal do Brasil - IDF- 1982/84 
-1984/86._ 
-Sócio efetivo do Instituto dos Advogados 
de Goiás -1986. · --
-Sócio remido da Sociedade Rural Biasileira 
-1986. 
....:..... Conselheiro .da Associação Comercial de 
São Paulo- 1989. · 

ATIVIDADES QNIYERSITÁRIAS 
-- - --- -- ---

-Presidente dO Centro Acadêmico XI de 
Agosto - Faculdade de Direito da USP -
!956. . 
--Presidente da Primeira Semana Paulista de 
Estudos Jurídicos .::....-1956. 
-Presidente da Semana Nacional Mudancis
ta - Movimento Universitário para a transfe
rência da Cãpital federal para o Planalto Cen
tral -1957. 
-Sódo honorário do Centro Acadêmico XI 
de Agosto --, I 957. . _ _ _ 
....;,;_Autor do depoimento sobre a vida da Velha 
Academia_e _do Centro Ac:adêmlco XI de Agos
to no período de 1952/56 (Eidítado em 1983). 
-Conselh_eirO_do Conselho U_Djversl!ârio da 
USP, representando os aritigOs alunos -
1984. - - . 
-Reeleito-'1987. 

CiVISMO E SERVIÇOS . 

- Diretor Secretário da Sociedade Vetera
nos de32·~-MMoc=: 1957162 .. 

- Diretor SeQUndO TesciUreíro -da Associa
çao dosMtigosA!unos da FacUldade de Direi-
to da CISP- 1957. . 

-Sócio da Adesg- Associação Diplomá
tica da Escola Superior de Ouefra -_:SãO Pau-
Io-1964. · 
-Sócio Veterano do Rotar:Y ClUóe ·a e -sao 
Paulo - Pinheiros - 1969/86. -- _-: ~---
::.,_;_;_Conselheiro Vitalício da Associação dos An
tigos Alunos da Fãi:::uldade de Dir€ito da USP 
-1979. . ---- ---- -· - --- -- . 
-..-.. Cooidenador das Comemora·çoes ·do Cin-
coentenárlo da Revolução Constitucionalis(a 
de 1932.- promovidas pela -FaCUldade de 
Direto da USP, Centro Acadêmico XI de_Agos
to'e Assoç_i_açffio dos Antigos AJ_lJnos Q.:;l_facul
dade de Direito--:-"' 1982.-

--Autor dO f)epoirnemO s_gbre a vi4~ _da_ 'Velha 
Academia e do Centro Acadêmico XI de Agos
to - período de 1952/56 ~ (editado em 
1983). . . . - . . . . . -

·=-sócio ·Fuilda-dOf_-e-Prestderlte da -AsSoocia-
ção d9s ~~gos ~U~C!~ da. U_$P_--:- f\M.U.S.P. 
- 1985186. . . . .. - .. . 
-=Cavaleiro de São Paulo - 1986. _ 
.:,_ Pre:;;idente do Fórum Rotário de De'bates 
e Relações GovemamenfaiS dó Distrito 461 
do Rotary lnternacionaJ -198R- --- -
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INSÍGNIAS, CONDECORAÇÕES 
E HOMENAGENS 

-Persona Grata ao-Diret6rio Acadêmico 
da Faculdade de Direito do Amazonas -
1955. 
-Grão Cruz da Honorífica" Ordem Acadêniiàt 
de SãoFrancisco-1959. 
-Grande Mérito AcadêmicO- do Centro Aca
dêmico XXII de Agosto da Pontifícia Univer

. sidade Católk:a de São Paulo. 
-Medalha "MMDC" -1984. 
-Medalha "Governador Pedro de Toledo" 

-1984. 
-Medalha ''9 de julho" -1984. 

-Comendador da Ordem do Mérito de Bra-
sflia -1987. 
-Pioneiro de: Brasília (Diploma e medalha 
conferidos pelo Gube dos Pioneiros de Bra
sflia-1987). . 
-Comendador da Ordre Militaire Et Hospi
talier de Saint l..&are de Jerusalém --1988. 
-ComendadOr da Ordem Marechal Rondon 
-1988. 
-Cruz João Ramalho outorgada pelo lnsti-
b.rto ·oenealógico Brasileiro - 1988. 

ATMDADES SOCIAIS 

-SóciO do Clube Alto de Pinheiros. 
-Sócio do Jockey de São Paulo. 
São Paulo, 31 de março de 1989. -Paulo 

de Azevedo Marques. · 

(À ComiSsão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

MENSAGEM 1'1• 240, DE 1989 
(n• 625189, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal 

Nos tennos do § )9, inciso U, do artigo III, 
combinado com o parágrafo único do artigo 
117 da ConstitWção, tenho a honra de subme
ter à aprovação de Vossas Ex.celêndas o nome 
do Senhor Osório Coelho ~rães Filho· 
para, na qualidade de Suplente de Min1stro 
classista, .representante dos empregadores 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, em 
vaga originária, decorrente da nova compo
sição do Tribunal. 

Os méritos do Senhor Osório Coelho Qui· 
marães Filho, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo ''curriculum vitae ·: _ 

Brasília-DF, 5 de outubro de 1989. -José 
Saniey 

FICHA DE DADOS INDMDUAIS 
Nome -Osório Coelho Guimarães Filho 
Data de Nascimento - 20104/34 
Qdade ~ Presidente Olegário - MG 
Identidade ~ 292837 - SSPIDF 
Filiação- Os6rio Coelho Gulmlirães e Ma-

ria de Lelis Coelho 
Residência- QL 12 Conj. 02 casa 16-

Lago Sul- Brosflla!DF 

ATMDADES DESENVOLVIDAS 
Sindicato - Sindicato das Empresas de 

Transportes Rodoviários de Cargas do Distrito 
Federal- Sindibrás 
Cargo- Presidente 

- FUnÇõe~r Sindicais Anteriores - Delegado 
Representante junto ao Coriselho de Repre
sentantes_da_Confederação Naciona_l_dos 

-Traiispõrtes TerrestreS. -- - - -
- Outras_ FunÇ:õ,e5 -~ Diretor d~ Associação 

CómerCiãl-€lhdlistrial de T aguãtinga. 
Diretor da Ass6ç:iação ComerciaJ de Brasília. 
Vice-PreSidente para Assuntos Políticos da 
-Associação Nacional _das Empresas de Trans
portes RodoVIários de Cargas - NTC 

~ --
DADOS PESSOAIS 

Nome.-:- Qsórío _Coelho Guimarães Filho 
Data de Nasdmento - 20104/34 

. Ci~de ~ Presidente_Olegário_--: MG 
ld~n\idade - 292837 - SSPIDF . 
EstAdo Civil-:- Casado . _ -· . _ 
Filiação- Osório Coelho Guímarães e Ma-

ria Lelis Co.elho 
_Re_sidf!:n_cia_- Q(. 12 Corij. 02 cãsa -lQ ~ 

Lago Sul Brasflia!Df (Atual) 
-Residência Anteriores --SQS 314_ BlocO 

I apt' 306 - Brasilia!DF 

CURSOS 
Primário...:.. Em Patos de Minas/MG- Gru

- põ EsColar Zama Maciel 
2 9 Grau --Instituto_ Bibllco Patrocínio -

Cidade de_ Patro_cínio I MO 

. , -<XITROS DADOS . . . 
(I) -_Sócio Representativo do Rotary Clube 

Jntemadonal ...; SIA. · 
(2) ~ M~robro·da Loja ~çônica BrigadEiro 

Proença-DF 
(3)_.:..Membro Representante dos EmPre

gadores do Conselho Regi0ii.ã1 do SES! -
(Serviço Social da Indústria) ~~DF · . 

(4)-Tempo de_Sindicalização- Mais de 
17 anos. 

MEDALHAS 
- (1)-Medalha do Mérito da Aeronáutica 

(2) ...;:_Medalha dO- Mérito de Brasília, Grau 
de Comendador 

Brasüia DF, 21 de JulhO de 1989.-Osório 
CoelfiO GUiniâfães Filho. 

(À Comissão de CoiistJtuição, Justiça e 
Odadanía.) 

--- - -

·Mensagem 
DO GOVERI'IADOR DO 

· .. DISTRITO FEDERAL ~ 
Submetendo à d~~çáo do Senado 

Federal projeto de lei: 

MENSAGEM rt• 99, DE 1989- DF 
(n• 088/89, na origem) 

Brasília, I O de outubro de 1989 
Senhor Presidente", 
Nos termos do artigo 3"' da Resolução no 

157, de 01/11/88, tenho a honra de submeter 
à elevada deliberação dessa Casa, a_compa· 
nhado de Exposição de Motivos dos Senhores 
~ecret~riõSdo Governo e. .de Finanças, o ane· 
xo Projeto de Lei, que autoriza o Poder Execu
tivo a abrir créditos adicionais até o limite de 
NCz$ 670.065.000,00 (seiscentos e setenta 
milhões e sessenta e. cinco mil cruzados no
vos), e d6 outras providências. 

Dadlt a importância da matéria para aAdmi· 
nistração do Distrito Federal,_s_o1icii:Qa Vossa 

ExCelência, de conformidade com o artigo 4~ 
da citadctResolução, conceder c.;!.ráter de l,lr· 
gência na apreciação do aludido PràjE!to de 
Lei. 

Valho-me do ensejo para testemunhar a 
Vossa Excelência a certeza de ,meu alto apreço 
e -consideração. ~·Joaquim Domingos Roríz, 
Governador do Distrito Federal. 

E.M. 05/SEGISEF Ekàsmã. 10 de ou· 
- ; _ tubro de 1989 

Exce1entíssímq $~nh9r _ _Qoijeri1ador_,_ 
Ter'i'iõSã honra de submeter· à elevada con~ 

Sideração de VoSsa Excél~nCiã o anexo PrOjeto 
de Lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento do Distrito Federal, (Lei no 03, 
de 21 de dezembro de 1988); créditos adidO
nai.s até o limite de NCz$ 670.065.0ÕO,OO 
(S~Js_centos_e setenta milhões e sessenta e cin
co mil cruzados novos). 

A reestimativa da receita, QUàdrO -1, -irldicã 
_ a perspectiva de arrecadação de NCz$ 
_ 2.153.414 mil, jnÇ!us_iVe_ OJ?~rações de treaitO, 
resultando nunY excesso de arrecada_ção da 
o:rdem de NCi$ 1.516.920 rriil, dosquaisNCz$ 
846.855 mil foram alocados em créditos "adi
donãls }á -àpreCiaOOs per o~ senaao~F'~erã1; ._ 

_O novo contorno ãpresentadõ pelO qu~dfo 
económico com ré~caminhamento da traje. 
tória inHacionária requer Um reforço· orçamen
tário, principall!J~r").te 4o.!,' gastos com pessoal, 
nos diversos_ órgãos, a fim de evitar solução
de continuid~de nas ações do Governo. 

AS operaÇQeS aé- Crêâitô terão ·um iriCre
mento da ordem de NCz$103:375 mil, decor~ 
rente NCz$ 71.375 mil de parcelas adidonais 
dos contratos em vi_gor e NCz$ 32.000 -ma 
da priineira parCela do contrato assinado com 
o Banco_(nterameric:a_no de Deserivolvimento 
nos terrilós da [ei n9 42, de j 9L09!89 e Res01u
ç~o "-9 54, de 26/09iff9~ Ci_eStii1adõS à- iJ1lplan
t:sção do sistema de abastecimento d"água 
do Distrito F~e_@]. 

Em vista da criação da Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciêti.Ciâ êTecno10fJia -SEMA.TEC, 
através de Lei n~ 40, de 13 _dé setenibrO:de 
1989, é prOposta a abertura de crédito especial 
para indusão do _Seu respediv_o_p~ograma de 
trabalho.-- ~- - -

A introdução do· artigo 4° do Projeto de Lei 
objetiva- resguardar, com prioridade, os dis· 
pêndios c:orri pessoal e encargos sociais dian
te de_sua perspectiva de crescimento nominal 
em montante que requeira· o _remanejamento, 
por suplementação, de eventuais saldos de 
outras dotações, em percentual superior ao 
limite dé20% já autorizado, eliminando-se as-· 
sim a possibilidade de estrangulamento da 
ação governamental no encerramento do 
exercido fmanceim.. -

Desse modo, a destinação_ dos recursos a 
que se refere o prõposto Projeto de Lei, no 
montante de NCz$ -670.065.000,00 (Seiscen
tos e setenta milh.õe:s .e sess,enta e .cinc:o_ .ffiil 
cruzados nov:os), segundo os grandes grupos 
de despesa, se apresenta da seguinteJorma: 
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NCz$ 1,00 
a) CréditoSuplementar ......... 667.990.700 
-Pessoal e Encargos So-

ciais ..................................... _,,,, __ 396 .. 690.000 
-Amortização e Encargos 

de Financiamento......................... 11.000.000 
-Outras Despesas Corren-

tes e de Capital ............................ ~··- 260300.700 

~HO 00 OISTRITO FEDERAl L IECEITA OOIESOURO- EIDCICIO DE 198? 

ESI'ECIFICACAO 

llli'OSTO PREb!AL E TElRITOR!Al URBANO 

IIII'OSTO &OBRE A TRANSKISSAO DE BENS 

ADICIONAL DO IIIPOSTO DE RENDA 

b) 0'd!tÓEspf!cial., ............ ,_ 2.074300 
-Pessoal e Encargos Se

dais·-----... --.. ·~~-_ L074.300 
- -~às Despesas Corren-
tes e de C~pital ....................... -:--···· 1.000.000 

_Em._yista do _exposto, temos a honra de sub
meter à elevada consideração de Vossã. Exce~ 
lência o anexo Projeto de Lei que autoriza o 

lll<lDRO 1 

I I 

Poder ExecutiVo a abrir Créditos AdidOnãis 
até o limite de NCz$ · 670.065.000,00 (seis
centos ~ setenta milhões e sessenta e cinco 
rUi! CruZados novos) ao Orçamento do cor-
rente exercício. -

Ce!sius Antônio Lodder, Secretário do Go
verno- OZiãS .Monteiro RodrigUes, Secretário 
de Finanças. 

NCzl 1,10 

I OIFERENCA 
I ORCAli!JiTO l LEI No 44/B? l REESTIHATIVA :----------~ 
I I l ABSOLUTA !RELATIVA l 
I IAI I IBI I ICI I I C-ii I IC/Al I 
I I l 1----: 
I l I I I 
I s.m.m 17.265.100 l 17 .26S.ict l I I 245.31 I 
I l I : 
I 4.40S.Oet s.m.m: 27.00&.101 I IB.8?6.tlt I 512,94 : 
I I I I I 
I 178.10\l I I. 178.101 I 178.m : t,et : 
I I I I 

liii'OSTO SOIIIE A PROPRIEDADE OE VEIC11LOB AUTOKOTORES I 3.3.11.810 8.961.!n 11.111.011 : 2.139.101 I 227,38 l 
I I I I I 
I IIII'OSTO SOBRE OPEiACOES RELATIVAS A CIRCULACAO OE !IEIICAOORIAS I l I I 
l E SOBRE A PiESTACAO DE SERVICOS OE TRANSl'ORTE IHTERESTt\OUAL l 
I E INTIRI'UllCIP AI. E DE CDHUNICACAO 85.9?5.10& 3?8.157.111 m.eoe.m 276.843.111 l 684,93 I 
I I I 
I ICK SOBRE O Tli!GO IIIPORTAOO 5t.m 4t.m.uo s2.m.m 12.m.m: I 
I l I l 
I IIII'OSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COI!BUSTIVEIS lliUIDOS I I 
I E GASOSOS 8&&.m: 4.172.111 16.80e.!li s.a2a.en a.1se,e~ : 
I I I 
I liii'OSTO SOBRE 5nVICOS OE GUAUUD HATtmEZA 16.325.87? I 41.877.111 10.m.m 29.123.091 I 328,77 : 
I I \ I 
I TAXAS 1.497.854 : 6.11?.00~ 6.719.101 . : 348,58 : 
I I I 
IIECEITA PATRIHONIAL 1.122.653 I 61.767.416 I 2U.ele.l01 148.232.609 l 
I I I 
I PAATICIPACAO NA RECEITA OA UHIAO 17 .417.3?7 I 3!.818. 995 I 96.m.m : 64.953.075 I 455,92 I 
I I I I 
I outRAS CIIHTRIBUICOES DA UHIAO 497.447.864 I 536.173.864 : 536.173.864 I t I 7,78 : 
I I I I 
I IECEITA OE CONVEHIOS 8 I 163:111.479 l 163.e&4.479 I t I 
I I I 
I OP<IACOES DE CREDITO ~ J 161.?06.80? I 265.281.80? : 103.375.000 I 
I I I 
I OUTIAS REcEITAS j M&4.478 I 4.422.838 : 13.120.163 : 8.m.325 : 348,28 
I I I I 
I 1----1----1 :---
I T O T A L 1 636.493.537 11.483.349.385 :2.153.414.385 1 67e.eos.eee : 238,32 1 
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PROJETO DE LEI DO DF N' 61. DE 1989 (s.eísi:€ntos e sessenta e-sete ·milhões, nove~ 
centos e noventa mil e setecentos cruzados 

Autoriza o Poder Ex_ecuti\lo a abrir cré~ ----novos), para atender à programação constan
ditos adiclonais até o limite de NCz$ te do Anexo I, nos valores ali indicados. 
670.065.000,00 (seisCentOs e Setenta mi- · ·Art. -2~ Fica o Poder Executivo- autorizado 
lhões e sessentd e cinco ml1 cruzados no- a abrir créditos especiais ao Orçamento do 
vos) e dá outras providências. Distrito Federal (Lei n~ 3, de 21 de dezembro 

Faço saber que o Senado Federa"/ Decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir créditos suplementares ao Orçamento 
do Distrito Federal (Lei n~ 3 de 21 de dezembro 
de 1988), até o limite de NCz$ 667.990.700,00 

I CREDITO SUPLEMENTAR 
I 

de 1988), até o limite de NCz$ 2.074.300,00 
(dois milhões, setenta e quatro mil e trezentos 
cruzados novos) para atender à programação 
constante do Anexo II, nos valores ali indi
cados. 

Art. 3~ Os recursos necessários ao atendi
mento dO disposto nos artigos anteriores de-

ANEXO I 

Outubro de I 989 

correrão dO excesso de arrecadação dos Re
cursos Ordinários do T escuro. 

Art. 4~ Sefão excluídos do limite de que 
trata o art.~ a~, inciso l, da Lei no 3, de 21 de: 
dezembro- de 1988, oS Créditos suplementa
res, indusive na hipótese de cancelamento, 
destin11dos a atender despesas de pessoal e 
encargos sociais. - · 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, de de 1989_- 101~ da 
República e 30? de Brasília. 

NCd !,li 

I APLICACAO SEGUNDO OS·PROGRAHAS DE TRABALHO 
I PROJETO DE lEI Na, DE DE DE 19B9 
l-----------------------------------------------------------1 
I CODIGO l E S P E C I F I C A C A O I VALOR l 
l-----------1---------------------------------------------:---------'' 
I I I 
I 11eet I TRIBUNAL DE CONTAS 00 DISTRITO FEDERAL I 
I 01001 I TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAl 
I I 
I 11001.11&20022.611 : FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECURSOS 
I I PUBLICOS 
I 81101,11824952.002 I ENCARGOS COK !NATIVOS E PENSIONISTAS 
I I 
I 1100&1 
I 11ce1 : 
I I 

GABINETE DO GOVERNADOR 
GABINETE DO 'GOVERNADOR 

I 11tt1.t307e2C2.003 l ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
I 11t&1.13070202.899 I ASSESSOP.AHENTO KILITAR 
I 
I 
I 

11002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA, ESPORTE E RECREACAO 

I 118t3.0B4602!2.006 PLANEJAHENTO, PROHOCAO E COORDEHACAO DA POLITICA DE EDUCACAO FISICA, 
DESPORTOS E RECRE~CAO I 

I 
I 
l 
I 

!2G0t 
12001 

PROCURADORIA GERAL 
PROCUR~OORIA GERAL 

12&01,e3070142.&09 I DEFESA 00 INTERESSE PUBLICO 
I 

13000 I 
13001 I 

I 

SECRETARIA DO GOVERNO 
SECRETARIA DO GOVERNO 

13001.03070211.0!5 I ENCARGOS DE REGIONALIZACAO 
13091.03090212.010 I COOROENACAO DAS ATIVIOADES DE PLANEJAHEHTO, ORCAHENTO E HODERNIZACAO 

I DA ACAO GOVERIIAHENTAL 
13011.13090212.112 I HANUTENCAO DAS FUNCOES DE ASSESSORAKEHTO SUPERIOR 

I 
I 

.I 
I 

1s.m.eee 
6.tu.201 

s.122.4ee 
1.400.080 

2.B99.see 

12.815.40& 

m.ee0 

2.139.101 
2.eee.eee 
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------------------·---· 
I CREDITO SUPLEMENTAR 
I 
I 
I PROJETO DE LEI No. DE 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

DE OE 1989 

Quinta-feira 12 5703 

NCzS 1,11 

1--------------------------------------------------------------------------------------------------: 
I CODIGO E S P E C I F I C A C ~ O I VALOR I 
1---------!----------------------------------------------------·-------· 
I I I I 

13002 I SÊCRETARIA 00 GOVERNO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS I I 
I I 

I 13002.03091452.827 I APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ACAO GOVERNAMENTAL 10.197.000: 
I I 
I 13003 I ADMINISTRACAO DA CIDADE SATELITE DO NUCLEO BANDEIRANTE 
I 
l 13803.03070212.012 l ADHINISTRACAO GOVERNAHENTAL NO HUCLEO BANDEIRANTE 
I I 
I 13014 : REGIAO ADHINISTRATIVA II - GAHA 
I I 
I 13004.13070212.014 I ADHINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO GAMA 
I 13005 I REGJAO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA 
I I 
I 13185.03&70212.&16 I ADHUIISTRACAO GOVERNAMENTAL EH TAGUATINGA 
I I 
I 13006 I REGIAO AOKINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA 

I 
I 13006.03076212.019 I ADHINISTRACAO GOVERNAMENTAL EH BRAZLANOIA 
I I 
I 13007 I REGIAO ADHINISTRATIVA V - SOBRADINHO 
I I 
I 13007.03070212.021 I ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL EH SOBRADINIIO 
I 13067.03070252.177 I COHSERVACAO OE EOIFICIOS E LOGRAOOUROS PUBLICOS DE SOBRADINHO 
I I 
I 13018 I REGIAO AOHIHISTRATIVA VI - PLANALTINA 
I I 
I 13008.03070212.123 I nDHINISTRACAO GOVERNAMENTAL EK PLAIIALTINA 
I I 
I 13019 I ADM!NISTRACAO DO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA E ABASTECIMENTO 
I I 
l 13069.03&70212.025 I AOHIHISTRACAO GOVERNAMENTAL NO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA 
I I E ABI\STECIHENTO 

' .. I 
13&1e : AOMINISTRACAO DE CEILANDIA 

I 
I 13010.03&76212.017 I ADHINJSTRACAO GOVERNAMENTAL EH CEILANDIA 
I I 
I 13011 I AOHINISTRACAO 00 CRUZEIRO 
I I 
I 13&11.03i70212.161 I AOHINISTRACAO GOVERNAMENTAL NO CRUZEIRO 
I I 

1.358.10& : 

2.180.100 : 

I 
I 

3.546.9U I 
I 
I 
I 

1.075.901 : 

1.S32.40e I 
51.801 

1.497.400 

1.611.509 
I 
I 
I 

1.761.300 I 

247.100 : 
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NCzl 1 ,et 
--~· 

I rJ:EDITO 5UPLEI1EHTAR I 
I ANEXO I I 
I APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAHAS DE TRABALHO I 
I PROJETO DE LEI No. DE DE DE 1989 I 
1---------------------- ----------------1 
I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O VALOR I 
1---------------------!----------------------------------------------------t--------------~ 
I 14000 I SECRETARIA" DE ADMJIHSTRACAO I 
I 14001 l SECRETARIA DE ADHINISTRACAO I 

I 14001.03070212.928 I DIRECAO E COORDEHACAO DOS SISTEMAS ADHINISTRATIVOS I 
I 14t01.e30702!2.029 I ENCARGOS COH MANUTENCAO DE TRANSPORTES INTERNOS I 
I 14801.03070212.033 l ENCARGOS COH A HAHUTENCAO DE PROPRIOS DO GOVERNO DO DF I 
I 14001.15824952.130 I ENCARGOS COH !NATIVOS E PENSIONISTAS I 
I I I 
I 14102 I INSTITUTO DE DESENVOLVIHEHTO DE RECURSOS HUMANOS I 
I I I 

14et2.e3070212.034 I DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS I 
15&11 I SECRETARIA OE FINANCAS I 
15111 I SECRETARIA DE FIMANCAS I 

I 
!5101.t3t80212.135 I ADHINISTRACAO E CONTROLE FAZENDARIO I 

I 

1500l.e3080212.151 I DESPESAS COK EXERC!CIOS ANTERIORES 
15011.03080302.&57 : PROHOC~O DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO 
15011.030803!2.086 l CADASTRO E CONTROLE DA ARRECADACAO 
15001.03080332.127 I JUROS E AHORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA 
i5001.070903!1.e68 I FINAilCIAHENTO A PROGRAHA DE OESENVOLVIHENTO 
15011.13764481.071 FL~DO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO DISTRITO FEDERAL 
15601,15844942.e31 PROGRAMA DE FORHACAO OE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 

I 160&& SECRETARIA DE EOUCACAO 
I 16002 SECRETARIA DE EDUCACAO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 
I 
l 16et2.08421881.874 CONSTRUCAO, REPARO E ADAPTACAO DE PREDIOS ESCOLARES DE PRIMEIRO GRAU 
I 16002.08070212.838 HANUTEHCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO EDUCACIONAL 
l 16002.08421882.839 COORDEI!ACAO E HANUTENCAODO ENSINO DO PRIMEIRO GRAU 
I 16002.08431991.879 COHSTRUCAO, REPARO E ADAPTACAO OE PREDIOS ESCOLARES DE SEGUNDO GRAU 
I 16002,08754271.882 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 
I 
l 17001 I SECRETARIA DE SAUDE 
I 17801 l SECRETARIA DE SAUDE 
I 
I 17101.13750212.043 I COORDENACAO DAS ACOES DE SAUDE 
I 
I 
I 17903 I INSTITUTO DE SAUDE DE DISTRITO FEDERAL 
I I 
I 17103.13750212.095 I EXECUCAO DAS ATIVIDADES OE"BIOLOGIA HEDICA E COHBATE AS ENDEHIAS 

I 
13.318.000 : 
1.750.006 I 
3.!50.000 l 

!17.003.000 I 

I 
3.976.1!21 l 

I 
I 

32.578.ete • 
180.009 
508.000 

3.225.50& 
11.m.m 
3t.eee.eee 

374.500 
4.506.008 

20.118.775 
2.881.225 • 
9.000.000 
4.000.006 

ae.m 

m.eee 1 

I 
I 

9.064.200 l 
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I CREDITO SUPLEI1DITAR 
I 
I 
I PROJETO DE LEI Ho, llE OE 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

DE 1989 

Hczs 1,ee 

I 
I 
I 
I 

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
l CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I VALOR 
1--------------------:-------------------------------------------------------------------------l---------------· 
I 18000 I SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS ; 
I 18601 I SECRETARIA OE SERVIéOS SOCIAIS 
I I 
I !8ti1,!5B10212.H5 I PLANEJAMEHTO E COORDENACAO OA POLITICA OE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
I I 

SECRETARIA OE SERVICOS SOCIAIS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS I !8612 I 
I I 
I !8002.!5810212.8~7 I EXECUCAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
I IBGB2.1SBI~832.91a I MANUTEHCAO OE MENORES DECRETADA PELO PODER JUOICIAR!O 
I !8012.15814832.918 I PROHOCAO 00 ATENDIMENTO A MENORES CARENTES 
I !8002.1581~832.944 I PROHOCAO 00 ATENO!M[NTO AO MENOR IHFRATOR 

I 

!8012.158!4862,976 : ASSENTAMENTO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA 
18112.15814872.919 I PROHOCAO DA ACAO COMUHITARIA 

19111 I SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 
190t1 I SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 

19011.10&702!2.148 I DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDAOES VIARIAS, IKOBILIARIAS, DE ARQUITETURA 
E URBANISMO E DE EDIFICACOES 

19tt1.16t76251.187 i CONSTRUCAO ~ AHPLIACAO DE PREDIOS E PROPRIOS DO PODER PUBLICO 
19111,!6915751.101 I IMPLANTACAO OE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBAHIZACAO NO DF 

!9002 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

19112,10070212.851 EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE URBANIZACAO 
19102.16883212.849 COORDENACAO DAS ATIVIDADES OE CONSTRUCAO E HANUTEHCAO DAS RODOVIAS 

DO SISTEHA ROOOVIARIO DO DF 
19102,16885311.906 EXECUCAO DO SISTEHA RODOVIARIO DO DISTRITO FEDERAL 

20000 SECRETARIA DE SEVICOS PUBLICOS 
20111 SECRETARIA DE SEVICOS PUBLICOS 

I 20111.63071212,051 
I 

COORDENACnO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES COLETIVOS, CONTROLE 
E ADHIHISTRACAO DE SERVICOS PUBLICOS 

r 21te1.e3e7&212.15e 
I 
I 2061!.6308035!.119 
I 20191.!0603272.052 

HAIIUTEilCAO DOS SISTEHAS DE CAIXA UNICO E INFORHACOES DE TRANSPORTES 
URBANOS 

SUBSCRICAO DE CAPITAL 
CUSTEIO DO SISTEKA DE ILUHINACAO PUBLICA DO PLANO PILOTO E SETORES 

I 21&13 ADM!HISTRACAO DA ESTACAO RODOVIARIA DE BRASILIA 
I 
I 21113,!6885322.053 ATENDIMENTO AOS USU~RIOS DE TRANSPORTES URBAMOS E IMTERESTADUA!S 

DO PLANO PILOTO 

2.034.125 

22.968.200 
190.600 : 
538.292 I 
190.000 : 

1.000.000 : 
200.900 : 

i 

!1.05!.800 
!.000.000 

2t.m.eee 

15.193.500 

13.159,862 
s.m.ee0 

4.899 .a0e : 

4.410.000 
1e3.000.ee0 

1.100.000 

853.200 
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NCzS 1,18 
-------------

I CREDITO SUPLEHENTAR 
I 
I 
I PROJETO DE LEI No. DE DE 
1--
1 CODIGO 

ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

DE 1989 
------------------

E S F E C I F I C A C A O 
-----1 

VALOR 
1-------1--- -------------- --------

20004 I SERVICO AUTONOHO D~LIHPEZA URBANA 
I 
I 29164.10600212.854 I EXECUCAO DAS ATIVIOADtS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE VIAS 
I E LOGRADOUROS PUBLICOS 
I 

21110 I SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO 
21101 I SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO I 

I 
21t01.t4670212.055 I PLANEJAHENTO, COORDENACAO E APOIO DE EXECUCAO DA POLITICA AGROPECUARIA' 

I 
21162 I SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

I 
210t2.14170212.S56 I EXECUCAO DE PROGRAHAS DE FOMENTO AGROPECUARIO E PRESERVACAO 

I DOS RECURSOS NATURAIS 
21tt2.141B0212.B94 I DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEHSAO 

I RURAL - EHATER 
I 

22tte I SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA 
22011 I SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA 

I 
22601.16301742.059 I POLICIAMENTO DE NATUREZA CIVIL 

I 
22062 I SECRETARIA OE SEGURANCA PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

I 
22612.16915732.863 I COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL, ORCAKENTO, CONTABILIDADE 

I E SERVICOS GERAIS DO OETRAN-OF 
I 

22tt3 I POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
I I 
I 22003.06311772.160 : POLICIAMENTO OSTENSIVO E FARDADO 
I 22003.t6314282.129 : FUNDO DE SAUOE DA POLICIA HILITAR 
I I 
I 22014 : CORPO OE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL 

I 
22004.063&1782.061 : SERVICOS DO CORPO DE BOMBEIROS 
22i04.06304282.13t I FUNDO DE SAUDE DO CORPO DE BOMBEIROS 

I 
23001 I SECRETARIA DA CULTURA 
23011 I SECRETARIA DA CULTURA 

I 
23061.08480212.137 I ADHINISTRACAO, PLANEJAKENTO, EXECUCAO E CONTROLE DO 

! SISTEKA CULTURAL 

3B.I19.300 

1.187 .66i 

17.289.!ee 
I 

3.954.860 I 

I 
26e.m 1 

I 

13.488.400 

362.m 
5ee.eee 

314.516 I 
420.eet 

1.914.806 
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NCzl l.tt ----------------
I CREDITO SUPLEMENTAR 
I ANEXO I 
I Al'LICACAO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 
I PROJETO OE LEI No. OE OE OE 1989 . 
1----------- --·---------------------------------<1 
I COOIGO I E S P E C I F I C A C A O I VALOR I 
1. ____ _:__·-----~ . -1----------1 
I 23002 SECRETARIA DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS : I 

I 23912.08079212.841 EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE ADHIHISTRACAO DO SISTEMA CULTURAL 
I 2.842 PROHOCOES CULTURAIS 
I 

23113 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL 
: . 

I 23103.08482462.128 , ATIVIDAOE DE RECOLHIMENTO, PRESERVACAO E DIVULGACAO DA DOCUHENTACAO 
I HISTORICA DO GDF 
I . 
I 24800 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISHO 
I 24081 SECRETARIA OA INDUSTRIA, COHERCIO E TURISMO 
I 
I 24101.11970212.132 COOROEHACAO E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
I 24112 DEPARTAMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAl 
I 
I 24112.11650212.004 fLAMEJAMENTO E COORDEHACAO DAS ATIVÍOADES DE SUPORTE AO TURISMO 
I 
I 25111 SECRETARIA DO TRABALHO 
I 25061 I SECRETARIA DO TRABALHO 
I I 
I 25i61.14670212.13J I PLANEJAHENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DA POLITICA DO TRABALHO 
I I 
I 26tet I SECRETARIA DE COHUNICACAO SOCIAL 
I 266&1 I SECRETARIA OE COHUNICACAO SOCIAL 
I 
I 261&1.63670232.113 OIVULGACAO E PUBLICIDADE 
I 26161.&3070232.136 PLANEJAHENTO E COORDEHACAO DAS ATIVIDAOES OE COHUNICACAO SOCIAL 
I 
I 3900& RESERVA OE CONTINGENCIA 
I 39066 RESE~VA DE CONTII1GENCIA 

I 39666.999~9999.999 RESERVA OE COHTINGENCIA 
I 

I 
8.245.100 : 

46e.eee 1 

606.800 : 

729.700 : 

I 
2.303.90& : 

1.662.100 : 
I 
I 

1.m.e00 1 
1.551.603 : 

I 
1&.006.006 : 

=--------- ·---·---------------------------------------
T O T A L 667.990.7&0 : 
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I OREDITO ESPECIAL 
I 
I 
I PROJETO DE LEI No. OE DE 

NCz§ 1,63 

ANEXO II 
PROGRAMA OE TRABALHO 

OE 1989 
1----·--------------.-------------------·-----------------------------l 

COOIGO I ESPECIFICACAO I TOTAL I 
1------------:----------------------------------------- --------: 
I 
I 
I 
I 

27101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E T~CNOLOGIA 
27811 I SECRETARIA DE HEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA 

I 27001.13100572.178 
I 

COORDENACAO DOS ASSUNTOS DO HEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA 1.115.000 

I 
r---

I 
-r --------------------- f ---------------- j 

• • 
1 27103 I INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 
I 
I 27013.13101592.192 I DEFESA DA ECOLOGIA E DO MEIO AMBIENTE 
I 
I 

440.000 

I 
I 
I 

27004 INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL 

I 27184.03100572.191 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

DESENVOLVIIIENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 529.300 

1-----------------------------------------------------------------------------' 
I T O T A L 2.074.300 : 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Do Expediente lido consta o Projeto de 
Lei do DF no 61, de 1989, que será despa
chado à Comissão do Distrito Federal, onde 
poderá receber emendas pelo prazo de dnco 
dias após publicado e distribuído em avulsos. 
O projeto foi encaminhado ao Senado Federal 
nos termos do art. 49 da Resosução no 157, 
de I 988, a proposição terá tramitação urgente, 
devendo a Comissão do Distrito Federal emitir 
seu parecer no prazo máximo de 25 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 325, DE 1989 

Cria UinAdlclonal sobre Tarifa-de Ener~ 
gia Eiétrica para custear o Plano Nacional 
de Vías Navegáveis lnteriores_e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o É criado um adicional incidente 

sobre a Tarifa Fiscal de Energia Elétrica con
sumida em todo o Território Nacional. 

Parágrafo único. O adicional a-que se refe
re este artigo, devido por KWh de energia con-

sumida, é fixado em 2% (dois por cetifu) e 
incidirá sobre a Tarifa Fiscal de Energia Elé
trica definida em lei. 

Art. 2~ O prodUto da arrecadação do Adi
cional da Tarifa de Energia Elétrica, criaClo 
pela presente lei, destinar-se-á a aplicação em 
investimentos para melhoramento, conserva
ção e ampliação da rede hidroviária nacional, 
conforme previsto no Plano Nacional das Vias 
Navegáveis Interiores. 

Parágrafo único. O produto da arrecada
_ção do Adicional da Ta_rifa de Energia E1étJ1Ca 
será recolhido pelos distribuidores de energia 
elétrica e depositado, mensalmente, no Banco 
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do Brasil S/A, constituindo recursos financei
ros da Empresa de Portos do Brasil S/ A-
Portobrás, a quem caberá a sua gestão. 

Art. 3" O Programa Anual de Aplicação 
dos Recursos advindes da cobrança do adicio
nal sobre a Tarifa de Energia Elétrica se(á 
elaborado pela Empresa de Portos do Brasil 
SIA- Portobrás, e aprovado pelo Ministério 
dos Transportes. - -

Art 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
Um pa:ís de dimensões continentais como 

o Brasil não pode prescindir do uso harmônico 
de todos os modos de transporte. A eficácia 
do setor depende de uma participação equili
brada e orientada de forma a tirar partido das 
características próprias de cada um deles. 

De acordo com as estatísticas. do total das 
cargas transportadas no território nacional, a 
participação dos divers_o_s meios de transp-o-rte 
é a seguinte: rodovia_s 62%; ferrovias 12%; 
hidrovias 21; aerovias e dutos 5%. O setor 
hidroviârlo compreende a navegação de cabo
tagem e interior, sendo que a participação des
ta última é da ordem de apenas 1% , 

Verifica-se, assim, que -apesar de o País dis
por de uma extensa m~h~ de rios navegáveis, 
o seu aproveitamento é ainda_ incipiente. 

A pouca utilização das hidrovias decorre de 
razões históricas, coadjuvadas por fatores geo
gráficos. Efetivamente, a colonização e fiXação 
da população brasileira e, conseqüentemente, 
de parte significativa da economia nacional, 
iniciou-se nas regiões litorâneas do Nordeste 
e Sudeste, onde são raros e descontínuos os 
trechos de rios naturalmente navegáveis, seja 
por razões meteorológicas, seja pela dispo
sição das cadeias de montanhas ao longo da 
costa. 

Tais condições, se não constituíram fatores 
determinantes do inexpressivo desenvolvi
mento da navegação fluvial nestas regiões, 
certamente contribuíram para inibir uma tradi
ção hldroviária sólida como ·a- que aconteceu 
na Amazônia e no Sul do País, onde, evidente
mente, as condições hidrográficas são as mais 
favoráveis. 

Até o presente, o volume mais significativo 
de movimentação de cargas, conseqüente da 
concentração da população nacional nas pro
ximidades da costa Atlântica, ocorreu numa 
área não muito distante do litoral, onde (ode
vidas e ferrovias puderam atender a demanda 
verificada. 

Com o desenvoMmento da economia atra
vés da indústria pesada, da extração mineral 
e do incremento da agricultura comercial de 
exportação, novas·cargas foram geradas com 
volume e características já lião mais compa
tíveis com o transporte rodoviário. Por outro 
lado, com a expansão das fronteiras agrícolas 
rumo ao Centro-Oeste-do País_. as distâncias 
de transporte da produção, principalmente de 
grãos, cuja safra já supera 70 milhões de tone
ladas, vão se tomando cada vez maiores, com 
reflexos negativos no custo FOB do produto 

coloc-ado nos pOrtos rilaritif'riOS--para exporta
ção, com riscos para a sua competitividade 
no mercado internacional. 

Desse modo é impi-escindível que passe· a 
figurar como meta a ser alcançãda· o· uso de 
lJ,fllê!l alternativa de transporte económico, co
mo o propordonaâo pela hidrovia, com baixo 
consumo de combustível e extremamente vo
·cationado para o deslocamento de grandes 
volumes de cargas ~ grandes .distâncias. 

Entretanto, a vasta rede hidróviária nacional, 
sÇ>me"nie-cClm ~s_suas condições natura,is, nãQ 
ê bastante para atender, de imediéi.to, a solicita
ção advinda do dlnâ_mic.o _ setor d_e produção. 
de benS e_de insumos. Para cumprfr a conten
do a funÇãO de meio de circulação ·de merca
dorias são necessários alguns melhoramentos 
diretos nas hidrovias, a· ampliação da sua ca
pacidade e a execuÇão de obras de transpo- -
sição dos obstáculos que interferem na conti
nuidade da navegação. O sistema hidroviário 
tem ainda que se integrar, de forma harmó
nica, com as deniais redes de tr_ansporte. 

Nesse sentido a Portobrás vem elaborando _ 
um extenso programa de melhoramentos_ e 
de implantação de_ uma rede hidroviâria di- _ 
mensionada adequadamente para atender a 
evolução da demanda de transporte prevista 
para os próximos 12 anos, conforme eviden
ciado no Plano Nacional das Vias Navegáveis 
lnteriores, ora em fase de conclusão. 

O programa visualizado contempla metas 
e atividades a_ serem implementadas a curto, 
m"éclio e longo prazos, racionalmente dimen
sfóhi:idas de modo_ a se_implarl.tar Um sistema 
hidroviário de integração-mu1timodal capaz de 
atender, em tempo oportunO, aS solicitações 
decorrentes do desenvolvimento econômico -
das n_ovasJronteiras. 

Para o cumprimento das metas previstas 
no Plano, além da realização dos serviços de 
manutenção, balizamento, dragagem, derro
camento e melhoramentos diretos na rede ru
droviária como um todo, destacam-se as se
guintes obras: 

Bacia 
Obras 

Amazônia - Projetes de implementa~ão 

nos terminais de Manaus (Ro-Ro), [tacoatiara 
e Santarém para exportação; ampliação_ dos 
terminais de Porto VelhoNila_çto .Conde(SO
TA VE para escoamento da Soja de Mato Gros~ 
so e Ro.ndônia pela Calha Amaz~nica, 

Toca"htil-ts/Araguaia - Continuação do_s 
projetes e obras das eclusas de Tutun.ií e iní· 
do do projeto integrado de. Santa fsabet Pro
jeto de ampliação e integração modal dos ter
minais de Imperatriz, Marabá, füuanã e Con
ceição do Araguaia. Projeto de pesqui-?8 para 

_navegação do Río Araguaia. · 
Nordeste 

_ _Projeto e obra pe conclusão da eclusa de 
Boa Esperança. -
· São Francisco 

Projeto e inído:da obra do terminar grane
leiro de Barreiras e do Terminal de Santa Maria 
Vitória; Juazeiro/Ferrovia Salvador-Aratu, 

Paraguai _ __ 
Projeto e obra 9e ampliação dos terminais 

de Cáceres, Descalvado, Porto Murtinho, Co
rumbá e Ladário. Ligação com o Porto de 
Nova Palmira na RePública do Uruguai. 

Paraná _ 
_ Projeto e construção dos termin~is multi

modais de Água Vermelha, Três Lagoas, São 
Simão e Corumbataí (Piracicaba). 

Plano de ação imediata de interligação e 
operação das hidrovias Paraná e Tietê. 

ConstrUção da Barragem e eclusa de Santa 
Maria da Serra. -

Leste 
· ~tudo detalhado para viabilizaçãÇ> da hidra-

via do Paraíba do Sul. _ _ __ : ~ 
Sudeste/UruguaL- Projeto_ complementar 

e_ obras do entrocamento de Cachoeira do 
Sul. 

Obras do termianl de Conteiners e de au
mento da capacidade de armazenagem gra
neleira do Porto de Estrela 

Por aí, poder-se-á ter uma Idéia do alcance 
do plano aqui co_r:tsiderado. 

As necessidades financeiras envolvidas, to
talizando investimentos da ordem deUS$ 5,58 
bilhões até o_ano 2002, estão sintetizados no 
Quadro a seguir: 

IIWE.Sf!Mf}rfOS EM VIAS NAVEGÁVEIS INTER!CIRES

\Ef.i US$ 106) 

BAC!,I;S CURTO PRAZO MtOIO PRAZO 

(até 1991) ( 1992-1995) 

Amazónia 123,78 151,08 
T. Aragua la 250,83 517,23 
Nordeste 25,_50 61,32 
S. franc tscc 74,811 275,00_ 
Paraguai 114,36 166,9-2 
Paraná 276,51 024' t7 
Leste 3,60 3,60 
Sudeste 27,27 88,114 
Uruguai 7,38 

Totais 896-,Bfl 2.2"9_5,14 

LONGO PRAZO 

( 1997-2002) 

287,82. 
-274,74 
107,52 
311-,33 
101,16 

1.036, 72 
3,60 

47.99 
_15_8_,82 

2. 390,70 

TOTAL 

562,68. 
.042,80 

!94,34 
7~,17 
382,44 

2.337.40 
10,80 

163.70 
166,20 

5.582,5,3 
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Nestes totais estão incluídos todos os dis
pêndios necessários à efetiva implantação- da 
navegação nas hidrovias, de forma a atender 
os horizontes de movimentação de carga es
perados. No entanto apenas uma pequena 
parcela de recursos do Tesouro Nacional é 
consignada no orçamento da empresa para 
aplicação em empreendimentos de expansão 
da rede hidroviária nacíonal, a qual vem sendo 
direcionada, com prioridade, aos serviços de 
manuten-ção e melhoramento dos rios nave
gados em corrente livre. 

Um retrospecto dos últimos dez anos, como 
indicado a seguir, mostra a evolução_das dota
ções que vêm sendo consignadas à Portobrás, 
para aplicação na implantação, melhoramen
to e manutenção da rede hidroviária nacionaL 

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
EM VIAS NAVEGÁ VEIS INTERIORES 

(Em US$ 106 de junho/89) 

-----------,--------------
ANOS : VALORES 

-----------,--------------
1979 12.82 
1980 20,30 
1981 28 ,os 
1982 50.87 
1983 17,01 
1984 8,52 
1985 2,74 
1986 10,49 
1987 16,10 
1988 20,07 
1989 18,77* 

-----------~--------------
* Previsão OrÇáméntária 
Verifica-se, pois, que oS reCufs0Sfinanc'e1rõs 

que têm sido alocados, pelo Governo Federal, 
para aplicação no setor da navegação fluvial 
não são compatíveis nem mesmo -com um 
modesto plano de manutenção e recuperação 
das condições naturais de- navegabilidade da 
vasta rede hidrográfica, inibindo qualquer 
ação visando a ampliação da capacidade de 
transporte e a extensão das hidrovias a novas 
paragens, através de obras de canalização. 

A criação de hidrovias contínuas por inter
médio da integração dos diversoS trechos na
vegáveis dos rios, isolados por obstáculos na
turais ou interceptados por barragens que, por 
sua vez, são executadas para fins energéticos, 
é tarefa que nem sequer pode ser visJumbrada 
pelo órgáo encarregado da gestão da navega
ção interior, em vista do montante dos recur
sos envolvidos nos empreendimentos dessa 
natureza1. Dentro do Programa de Investimen
tos do Plano, estas obras representam cerca 
de 75% das estimativas globais de dispêndios 
na hidrovia. 

Por outro lado, a crescente necessidade de 
geração de energia vem exigindo o máximo 
aproveitamento do potencial hidrelétrico, no 
mais curto prazo possível. Em conseqüência, 
surge a oportunidade de se construir, de forma 
econômica, as obras de transposição (Edu-

SflS) simultaneamente com as barragens, sob 
pena de, se deixadas para o futuro, tomar im
possível a ·sua retomada, inviabilizando, então, 
a implantação de uma rede hidroviária capaz 
de atender, a tempo, as exigências da econo
mia nacional. 

t:: pofs relevante considerar a oportunidade 
de_fprmular diretrizes para o planejarnento e 
o gereociámento dos reçursos hídricos, com 
normas e procedimentos para otimizar o uso 
da água a fim de se obter o máximo beneficio 
sódo-econômico, de acordo com critérios de 
racionalidade e de eficiência, atendidos os ln
tei'esses naclonais e regionais. 

Para dS!Ir viabilidade à implantação do Plano 
Nacional das Vias Navegáveis Interiores, aten
dido o princípio básico de uso integrado dos 
recursos hídricos, é imprescindível que seja 
garantido suporte financeiro de valor compa
tível com as necessidades e prioridades do 
setor. 

É portanto, urgente e imperiosa a alocação 
de recursos à Portobrás em nível suficiente 
para que a empresa possa dar cumprimento 
a uma de suas atribuições, qual seja, o desen· 
volvimento das vias nevegáveis interiores do 
Pais, sem prejufzo de seus demais encargos. 

A implantação de urna malha hidroviária 
adequada à modema navegação interior im
plica, como já demonstrado, erri aplicação de 
recursos não só na conservação e melhora
mento da rede já navegada, mas ·ainda e prin
cipalmente, na ampliação da capacidade e na 
extensão das hidrovias; mediante a construção 
de eclusas nas barragens dos aproveitamen
tos hidrelétricos e de outros selares de ubliza
ção dos recursos hídricos. 
Conseideradas integradas nos investimentos 

globais dos empreendimentos hidrelétricos, 
as obras_de transposição representam percen
tuais da ordem de apenas 3 a 8%, inferiores. 
portanto, aos eventuais e imprevistos que ge
ralmente fazem dos orçamentos estimativos 
das grandes barragens. 

Desse modo, seria inteiramente compatível 
cpm o porte do investimento, a inserção, nos 
orçamentos das obras de barramento, de uma 
parcela de até 5% para custear as obras de 

_ transposiç-ão que são geralmente eclusas. 
Na realidade a construção de eclusas nas 

obras de_ aproveitamento hídrico não se faz 
indiscrimjnadamente. O barramento de um 
CUiSo d'água-deve -ser estUdaao. levando em 
conta o plano de implantação da rede hidra
viária naciona1 e dentro do princípio maior do 
uso múltiplo dos recursos hídricos, prática es
ta que não vem sendo considerada em toda 
sua plenitude. 

De acordo com o "Piano-2.010" da Eletro
brás,__ os_reç_yrM)s _n_e_ç_essários aos investimen
tos de geração de energia elétrica, até 2002, 

· somam cerca de US$ 28 bilhões, com urna 
previsão de c-onsumo, em 2002, de aproxima
damente47.0 TWH, sendo o consumo acumu
lado no período de 1989 a 2002 da ordem 
de 4.290 TWH. 

___ O_Siese_(Sistema de Informações Empre
sariaís do Setor de Energía Elétrica) indica 
uma tarifa média de energia elétrica em torno 
de QS$ 40,00/MWh Gunho/1988) o que con-

duz a um faturamento do setor de cerca de 
US$ 172 bilhões no horizonte do Plano Naci<>" 
na! das Vias Navegáveis Interiores 
(198912002), cujos investimentos no· período 

_estão orçados em US$ 5,58 bilhões, incluindo 
todos os dispêndios para a implantação da 
navegação, ou US$ 3,71 bilhões, consideran~ 
do exclusivamente os empreendimentos rias 
hidrovias e por conta da União. 

Então os investimentos hidroviários, no ho~ 
rizonte considerado, representam apenas 2% 
da receita gerada cçm o consumo de energia 
elétrica no mesmo período, percentual esse 
bem inferior à parcela correspondente às 
obras das eclusas nos custos globais dos em· 
preendimentos hidrelétricos. _ 

Assim, vislumbra-se como uma alternativa 
própria viável e prática para dar cobertura fi· 
nan~eira aos serviços, obras e aquisições pre~ 
c-onizadas no Plano Nacional das Vias Navegá~ 
veis Interiores a criação de um adiciorlal sobre 
a Tarifa Fiscal de Energia Elétric.:l, constituin· 
do_ um fundo cujo programa de aplicação será 
elaborado pela Portobrás e aprovado pelo Mi· 
nistro dos Transportes. É esse o objetivo do 
projeto de lei anexo. -

Sala das Sessões, 11 de outubro_:de _1989; 
- Senador Leoj:ioldo Peres. 

(Comissão de Assuntos Econ0in7ài5 
- decisão termlntJtiva). 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão competente. 

O Sr. Antônio Luíz Maya, Suplente de 
Secretário. -deixa a cadeira da presldênda, 
que é ocupada pelo Sr. Meira Alho. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Há 
oradores· inscritOs. -- - --

Concedo a palavra ao nobre Senador Antô
nio Luiz Maya. 

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Pregjdente, Srs. Senado
res, há um assunto que preocupa faz bastante 
tempo quantos trabalham nas repartições e 
nos órgãos públicos federais. São as leis refe
rentes ao Regime Jurídico Único e ao Plano 
de Cargos e Salários dos_S_ervidores Civis Fe
derais. 

A preocupação se torna maior na medida 
em que o tempo passa e as eSperanças se 
esvaem. Acresce ainda o prejuízo que o ref~ 
rido atraso na promulgação de tais leis acarre~ 
taria aos funcionários da União, que solicitam 
a aprovação das mesmas até o próximo 28 
de outubro, que é c mês corrente. 

A mensagem prinsidencial, encaminhando 
tais projetes de leis seqúe"r"chegou a esta Casa. 
Donde assumo, nesta oportunidade, à tribuna 
para lançar ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República um apelo veemente em 
nome dos humildes servidores federais que 
reivindicam seus pleitos em três ítens princi
pais, a saber: 

1. fsonomia salarial ou de remuneração; -
2. Contrato "triangular", "cessão de fun

cionários" e "Contratação indireta de mão-de
obra"; 
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3. _Slstema de Carreica. com justa valori~ 
zação e profissionalização dos servidores pú
blicos federais. 

1. ls_onomia Salarial é o pleíto que visa cor
rigir distorções de remuneraçã-o: dentre as 
mesmas categorias Jundonais que clamam 
por justiça. 

Com efeitO, dentro do mesmo serviço públi
co federal ocorrem diferenças salariais, consi
deradas como absurdas, gritantes e atê in
c:onstitucionais, como no caso dos servidores 
da educação- que trabalham no ME( e em 
suas Delegadas Regionais, como técnicos ~m 
assuntos, técnicos em cOntabilidade e outros 
que percebem menos da metade da remune
ração dos mesmos servidores, das mesmas 
categorias, que são lotados nas Universidades_ 
Federais. 

Cabe aqui ressaltar que tais divergências 
de remuneração entre o pessoal técnico-ad
ministrativo das Universidades e o mesmo 
pessoal do Ministério da Educação, não são 
casos isolados. mas se constituem em exem
plos, entre muitos outros, do que ocorre na 
área federal da administração pública. 

Como causa principal dessas distorções sa
lariais é apontada a falta de uma lei que asse-_ 
gure em definitivo a isonomia salarial, me
diante a regulamentação do dispositivo cons~ 
tucional. 

É, realmente, uma injustiça flagrante atribuir 
salários cliferentes para os mesmos cargos nos 
órgãos da administração pública, onde se exi
gem as mesmas qualificações profisSionais e 
as mesmas tarefas. o- resu_ltado é a animo~ 
sidade em ambiente desagradável de trabalho, 
com graves conseqüências em termos de pro
dutividade e do desempenho nas repartições 
públicas_ da Onião. 

2. Quanto ao "contrato triangular", tàmbém 
denominado de "convênio", constitui-se em 
uma modalidade largamente utilizada na ad
ministração pública federal. É o caso de o 
servidor ser contratado pela Universidade, por 
exemplo, e ser de imediato colocado à dispo
sição da Delegacia do Ministério da Educação. 

Esse tipo de convênto distorce a adminis
tração do pessoal federal, pois o servidor não 
trabalha no órgão contratante, embora conste 
de sua folha de pagamento, com as vantagens 
que lhe são ínerentes, e presta serviço em 
outro órgão, de cujo quadro de ~ssoal não 
é integrante. 

Para os servidores concursados e investidos 
em cargos ou funções do quadro ou tabela 
do órgão, essa prática de contratação "trian
gular" representa uma verdadeira afronta. 
Com efeito, quanto os servidores do órQão 
se submeteram a todo um processo regular 
de concurso e preenchimento de vagas, os 
contratados via "triangu1ar" simplesmente en
tram no órgão sem qualquer processo sele-_ 
tive. As mais das vezes até por apadrinhamen
to. E o que e pior com salários superiores 
aos da mesma categoria, para exercer tarefas 
em tudo semelhantes, independente de car
gos e vagas. 

A "contratação indireta de mão-de-obra" é 
semelhante ao processo "triangular", com a 
diferença de que, em lugar de a Universidade 

ou outro_ órgão federal e"fetivar a contratação, 
ela é feita por empresa privada ou estatal, co
mo no caso de datilógrafos, técpicos e até 
médicos, contratados como se fossem, por 
exe._rnplo, para o serviço de limpeza e coloca
dos à disposição para prestarem serviços nas 
repartições públicas. 

Há ainda a cessão de funcionários de órgão 
para outrd, ~às_ expensas do órgão cedente, 
acarretando distorçóes quanto à administra~ 
ção dg pessoal relativamente à colocação de 
~ecurso!:? públicos por órgão ou função. 

O problema se agrava quando se tem em
.. conta que muitos servidores da União são ce

didos aos Estados e aos Municípios. Os recur· 
sos federais, .nestes casos, estariam sendo 
usados para pagar servidores que não exer
cem ati~idades na administração federal. 

A proposta mais razoável seria o Governo 
Federal repassar recurs_os e_ não pessoal técni
co~administrativo aos Estados e aos- Municí
pios. _ 

A categoria dos servidores pÓblicos federais 
acredita que a implantação do novo regime 
jurídico e do novo Plano de Cargos e Salários
venha sanar tais irregularidades e_ corrigir es
sas· distorções administrativas, criadas pelas 
"contratações triangulares", pelas "contrata
ções indiretas de mão-de-obra" e· pelas ces
sões abusivas de funcionários, regularizando 
os que se encontram atualmente em tais situa-
ções. -

3. O sistenia de carreira Cõili justa valori
zação e profissionalização dos servidores pú
blicOs- fedeiãls é um justo pleito dos funcio
nários da União~ Estes se sentem: prejudtca
dos, em virtude da falta de oportunidade de 
ascensão via_ conÇursos internoS, qlie em algu
ma áreas não atendem a demanda reprimida
de cerca de 1 O anos. O fato se agrava com 
aS eventuais remOções, transferências e outras 
fórniã"Sde mobilização dos servidores, de seus 
IE:gítimoS direitos, que vêm Sendo sistemati
camente prejudicadoS. 

Uma cgrreira profissionalizante do servidor 
público, devidamente valorizado, mediante re~ 
ciclagem, com concurso e treinamento prepa
ré!tôdo, sistema justo de promoção e progres
são, salários justos e progressivos com o tem
po de serviço viria equaciOnar de vez os proble
mas decorrentes de injustiÇas acumuladas, eli
minando _oS ''contratos._.tr@.ngulares", os "con
tratos indiretos" e as cessõeS de fundofl-ârios. 

Para sanar as injustiças cometidas aos servi
dorg~ que há anos aguardam a oportunidade 
de .a$Censão funcional, sugerimos à Cotnissão 
[nterministerial da Secretaria de Recursos Hu
manos da Secretaria de Planejamento da Pre
sidência da República, responsável pela elabo
ração dos anteprojetos de lei referentes ao 
Estatuto dos Funcionários Públicos (Regime 
Juridico Único e_Plano_ de Carreira de que trata 
o art. 39, _caput, da Constituição Federal). que 
leve~__çQ_nta ~s-consideraçõe_s e que con
ceda aos servidores públicos civis da União, 
asçe!J.~ funcional automática, como medida 
excepc:ioi-tal e transltóría, rio texto _das leis aci~ 
ma mencíonadas, desde que os mesmos 
apresentem nível de escolaridade compatível 

e tempo de serviço raz_oável na sua classe fun
cional, de cinco anos a mais. 

-O Sr. Mauro Benevldes - Permite-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. ANTÔNIO LffiZMAYA-É com 
muito prazer e satisfação que ouço o nobre 
Senador Mauro Benevides, -

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Antônio Luiz Maya, desde o primeirominu
to em que V. Ex' assomou à fribuftã do _Sena
do, as atenções dã Casa se vOltaram pará- O 
seu pronunciamento, exatameinte porque en
volve matéria --do maiOr interesse para 6 País 
e de forma particular para os servidores da 
Un_iã"o. V. Ex" fez um diagnóstico da realidade 
vivida pelo funcionalismo público federal, 
apontando as anomalias que se registram no 
momento, e apontando aqueles itens que de
vem inspifãr a léi regUlãffieritadofif do art. 39, 
caput, da Constituição Federal. Não tenl rliâfs 
sentido que a Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, que está incumbida 
de preparar todos esses projetes relacionãdos 
com os serVidores, venha a protelar o envio 
ao Congresso Nacional da Mensagem do Se
nhor Presidente da República disciplfnando 
esse importante item da Lei Fundamental bra
sileira. 

O pronunciamento de V. Ex' no dia de hoje 
haverá de repercutir não apenas nesta Casa, 
na outra do Congresso Nac_iQnal, junto aos
servidores_, comO igualmente junto àqueles 
que, no âmbito da União, devem decidi( sobre 
·este assunto. Fa_z muito bem-v. Ex" quando 
situa o seu apelo veemente, patético, ao pró
prio Sénhor Presidente da República, a quem 
cabe interferir decisivamente e marcar, nesta 
fase final de seU GoVerno, a boa vontade, o 
desejo de corrigir todas as disparidades do 
serviço público federal, propondo, ãtravés do 
Plano de Cargos e Salários, a norma1ização 
de" tOdos-esses fatos_ que V. Ex• alii1h8 coni 
muita sabedoria Deste momento. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA- Nobre 
Senador Mauro Benevides, este apelo vee
mente que faço ao próprio Senhor Presidente 
da _República não é meu, pessoa1; é de todos 
servidores da União. Eu também sou servidor 
da União. Estou licenciado como professor 
da Universidade Federa1 de Goiás, e partici
paria dos movimentos que estão sendo, de 
algum modo, realizados;_ em prol dessa con
quista, que é o Quadro Unico do Pessoal Civil 
da União e também o Estatuto para esse pes
soal que precisa de normas que venham regu
lamentar os dispositivos constitucionaiS. 

Agradeç:q_ a V.~~?! participação neste deba
te. Tenho certeza de que o apelo que V. Ex' 
faz juntamente Comtgo há de ser ouvido pelo 
Poder competente e, em breve, estaremos dis
cutindo este_ assu_nto, no plenário do Congres
so Nadona1. Muito obrigado, nobre Senador 
Mauro Benevides. 

Continuo Sr. Presidente, 
Os ~elVidores pleiteiam, outrossim, que no 

novo Plano de Cargos e Salários, assim como 
no Regime Jurídtco Único, _sejam eliminados_ 
os cargos em comissão, por serem incompa-
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tiveis com o próprio conceito de "carreira''. 
Sejam, pois, todos os cargos -de chefia, de 
assessoria, de assistência e demais cargos de 
confiança preenchidos pelos próprfos servi
dores federais de carreira do órgãó de Jotaçffi._o, 
escolhidos de acordo com as determinaçõ~s 
regimentais. _ 

Por fim, os servidores pübliCoS--C:iVls da 
União gostariam que se implantasse um Qua
dro Único de Pessoal da União, de modo que 
cada ministério, fundação ou autarquia ou _ór
gão federal dispusesse apenas de seus respec
tivos planos de lotação, 

A proposta acarretaria as seguintes vanta
gens que os _quadros e planos de cargos e 
salários para cada órgão de per se não ofere
cem, a saber: 

1) fica assegurado o princípio constitucio
nal da isonomia, pois ao Quadro Único de 
Pessoal corresponderá a Tabela Única de Sa-
lários; · 

2) fica assegurada a caiTeira únlc~ do serVi
dor público federal, desaparecendo as partes 
estanques de quadros de pessoal por órgão 
e possibilitando uma ampla mobilização verti
cal e horizontal através de reciclagens, concur
sos internos, de ascens"ã:o, progressão, p-romo
ções, remoções, redistribuições, etc.; 

3) desaparece a figura do "contrato trian
gular" e do "funcionário·cediçlo", pois a passa
gem do servidor de um para outro órgão far
se-á via remoção; 

4) fica centralizado ci pàgamento em um 
só órgão da União, desapãrecendo deste mo
do o duplo pagamento a quem possui mats 
de_um emprego federal. Isto_ será viável e pos
sível, uma vez que já existe". a cOnta única do 
T escuro Nacional em operação. 

Nesta hipótese da proposta do Quadro Úni
co de Pessoal Civil da União, os anteprojetos 
apresentados pela C6inissão Jnterminlsterial 
da Secretaria de Recursos Humanos da Se
plan teriam que sofrer ampla reformulação, 
uma vez que_ os mesmos propõem um Plano 
de Cargos e Salários e um Quadro de Pessoal 
para cada órgão da Admiriístração Pública Fe- _ 
dera!. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os aspectos 
aqui levantados e as sugestões apresentadas 
bem retratam as preocupações dos servidores 
civis da União, seus anseios e suas aspirações 
maiores e traduzem uma contribuição signifi
cativa para a solução do problema do estabe
lecimento de um regime jurídico único para 
o funcionalismo público federal, que merece 
o acatamento e a consideração desta Casa. 
(Muito bem! Palmas.) 

(Durante o discurso do Sr. Antônio Lblz 
Maya, o Sr. M.eira Filha.deixa a cadeir.tJ 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Iram Saraiva, 1 P Vice-Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarafva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (CE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto 
a ocupar esta tribuna, em menos de uma se-

mana, para ·abordar problemas do setor elétri
co. Semana passada, analisei o esforço do 
Governo federal para obter participação cada 
vez maior da iniciativa privada na construção 
e na operação de usinas h!drelétricas, até o 
riível im'lgin~do d,~ 30 por çento, cOinO único _ 
caminho para fazer face às necessidades de 
en«:rg!a ~létrica pira a demanda do Pais. Disse 
que se aSsim não- for teremos dificuldades, 
a médio prazo, para atender à demanda nacio
nal de eletricida"de, prejudicando· as indústrias, 
-o comérc_io_. a agricultura e os consumidores 
d6mtciliares. · · · · 

Por quê? Porq-ue õ GoVerno nãO tem dii-thei
ro para, sozinho, arcar com os recursos indis
R~sáveis ã nóvos inveStimeritos. 

:fi_gje, volto a esta mesm~ tr_ibuna para reve
lar a "niíriliã preocupação com a situação em 
·que se encontra o setor: e]étrlco, as três_ em
pretfe1fâ5 respórisáveis Pela cOnstrUção da usi
na bídfelé"tf:[ca.de.Xingó, no rio São Francisco, 
entregarat;n-cOrrespondência ·à Presidência da 
Coinpanhia'Hidrelétrica do São Francisco -
CHESF, aTiunciand.o que ainda esta semana 
paralisarão as obras do Xingá. As empreiteiras 
são: A Mendes Júnior; A Cbpo, do grupo Emí
lio OdebreCht; e a Constran, do grupo Olacyr 

· de_ Moraes. São três brasileiros que a6 longo 
de suas vidas "dedicaram toao o seu esforço, 
todo o seu trabalho, toda a sua criatividade, 
todos os seus recursos _em investimentos pro
dutivos, construind,o pelo bem do Pafs. Mas, 

··é forçoso reconhecer,-náo podem indefinida
mente assumir a responsabilidade financeira 
de construir obras para o Governo e não rece
ber o pagamento por elas. 

O Governo federal deve a essas três empre-
sas de renome internacional nada menos do 
que 140 milhões de dólares. E se algum di
nheiro não .lh~s for liberado, para que eles 
pelo menor paguem Seus· oPerários, outra saí
c!_a nãq haverá senáo paralisarem a obra, demi
tirem empregados e deSativarem máquinas. 
Já foram desmobilizados, até hoje, 1.200 em
pregados dos 3.600 que tiabalharam em Xin-
gó. - --. 

O .Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex!' um aparte, nobre_ Senador Afonso San
cho? 

O SR. AFONSO SANCHO- Com mui· 
to prazer, nobre $enador Mauro Benevides. 

O sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Afonso Sancho, a_ exemplo do que faz 
V. Ex•, desejo, naturalmente sem -o brilho que 
caracteriza as suas intervenções nesta Casa, 
desejo também focalizar logo mais o proble
ma vinculado à usina de Xingó, com o anúncio 
que, infelizmente, já se efetivou, da dispensa 
de mais de um milhar de trabalhadores dessa 
importante iniciativa governamental. Recorda
ria a V. EX' que, quando nesta Casa esteve 
o nosso ilustre coestaduano, Ministro Vicente 

. Cavalcante Fialho, fiz uma intervenção para 
solicitar ao titular do Ministério das Minas .e 
Energta informações a respeito da programa
ção energética para o Nordeste. Relatei, na
quela ocasião, fato que é do conhecimento 
de V. Ex" e .de S. Ex~ próprio, que, em 1987, 

o Nordeste sofrera aquele racionamento Que 
prejudicara sensiv_elmente as nossas ativida
des produtivas. E indaguei do Ministro que 
informasse à Casa, para tr:aliqüilizá-la, se ha
viam sido alocados recursos basta1;1tes para 

. garantir a continuidade das obras de Xingó. 
O Ministro Vicente Cavalcante Fialho, enfáti<.o 
na resposta, garantiu que os recursos já esta
vam assegurados, por·ser essa uma determi
nação do Senhor Presidente da República. 
Agora, somos todos nós - V. Ex", eu e a 
própria opiniãC? públícã da região nordestina 
- colhidos de surpresa com o anúncio de 
que as verbas vão sofrer uma sensível redução 
e até mesmo a perspectiva de paralisação de 
obra. V. Ex' transmite agora a sua preocu~ 
pação e, naturalmente, acredito que, ap final, 
fará um apelo veemente ao próprio chefe da 
Nação. Também me proponho a fazer ames
ma coisa. Vamos ver s.e conseguimos ofere.cer 
à Usina de Xingá aquele mesmo ritmo de tra
balho que garanta o seu funcionamento até_ 
1993 e o fornecimento do potencial energé
tico à região nordestina. Não é mais possível 
que se queira ilaquear a boa fé de 40 inilhões 
de brasileiros que reclamam, neste instante, 
uma solução definitiva para a crise energética 
que já se esboça, gerando inquietação entre 
os nossos conterrâneos no Ceará e .os nossos 
irmãos dos nove Estados do Poligono das Se
cas. 

O SR. AFONSO SANCHO- Agradeço 
ao nosso ilustre Senador Mauro Benevides o 
brilhante aparte. Sem procuração do Ministro 
das Minas e Energia, S. Ex~ também, pare
ce-me, foi um dos enganados, porque, por 
ocasião da visita do PreSidente da Repúhlica 
lá, foi garantido que não faltariam os meios 
para a contrução da hidrelétrica. Infelizmente, 
o que estamos vendo é que não existe o di
nheiro, as empreiteiras estão dispensando fun
cionários e, possivelmente, paraltsarão total
mente .a obra, o que virá trazer um ·grande 
prejuízo para a nossa região, em particular, 
par~ não falar no Brasil, de modo geral. 

Continuo, Sr. Presidente. 

Tudo isto é grave. Muito grave! Mais grave, 
porém, será a interrupção da obra de Xingá, 
usina com mais de 2 milhões de quilowatts 
n_o rio São Francisco, que será responsável 
pela garantia de fornecimento de energia elé~ 
trica ao Brasil, notadamente ao Nordeste, a 
partir de 1994. 

Se Xingó não ficar pronta, corno progra
mado, em 1994, a partir daquele ano haverá, 
novamente, racionamento de energia elétrica 
no Nordeste. Cada vez mais o Nordeste empo
brecerá e se distanciará do centro-sul. 

Ao assumir o Ministério das Minas e Energia, 
no início deste ano, o engenheiro Vic;ente Fia
lho, que realizava um trabalho por todos reco
nhecido no Ministério da frrigação - e prova 
disto é que todos os can.didatos a presidente 
da República inseriram a irrigação como utn 
ponto de destaque nos seus programas de 
governo - manifestaVa sua preocupação
com Xingó. Foi conhecer a obra, aprofundou 
os conhecimentos sobre sua necessidade no 

· prazo certo; esteve com as lideranç_as porrucas, 
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destacando-se. por ser de justiça, o Deputado 
Federal Albérico Coi-deíro. Depois lá voltou 
o Ministro com o Presidente José Saney e 
o Presidente da República assegurou a todos 
que Xingó teiia--os recUrSOs à-sua cOntinui
dade. O_ Presidente da República empenhou 
a sua palavra! 

Mas, o que vemos? Os recursos não foram 
destinados a Xingó. Os recursOs governamen
tais estão envolvidos nessa círaftda financeira 
interminável, que gira, gira e -dissolve nossas 
energias no centro-sul, notadamente São Pau
lo, como se o Brasil fos_se_ somente Sao Paulo; 
como se fosse possível ter um Brasil forte com 
um Nordeste enfraquecido pela escuridão. 

Pelas artérias do sistema elétrico, que são 
as linhas de transmissão, tem que correr o 
sangue vigoroso da eletrkidade, alimentando 
as células-residências, comércio, ihâústria's, 
agricultura- desse corpo hoje combalido, 
que tanto amamos, chamado Brasil. 

A insensibilidade dos Ministros Maijson da 
Nõbrega, da Fazenda, e João Batista de Abreu, 
do Planejamento, está nos levando a uma si
tuação de pré-caos. Tudo em nome do com
bate à inflação, inflação que eles demonstra
ram não ter competência para conter nem 
reduzir e que cresce-até às bordas _da biperin
flação. Tudo em nome de medidas ~lvadoras 
ou protelatórias _que possam -concorrer para 
que ultrapassemos a transição atê o posse 
do novo governo. 

Tudo muito bem, se não se tratasse de urna 
obra prioritária como é a hidrelétrica de "XinQó. 

Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o que nos resta neste momento é estra
nhar e protestar contra este CQITlportamento. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BEI'IEVIDES (PMDB -
CE. PfOi:i.UnCia o :SegUinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Seriadores, a opinão pública nor
destina - e _o fato foi agora realçac:Jo pelo 
Senador Afonso-- Sancho - tornou conheci
mento de que, em razão do descumprimento 
do respectivo cronograma de pagamento, as 
obras da Usina de Xingó estão na iminência 
de sofrer inesperada paralisação, com prejuí
zos incalculáveis para o desenvolvimento re
gionaL 

Destaque-se que, em fãce da drástica redu
~o nas dotas:ões destinadas ao portentoso 
empreendimento, as empreitelras dispensa
ram mais de mil operários, podendo esse nú
mero ascender a três_ mil, numa etapa poste
rior, conseqütierite da_ inadimplência do Go
verno federal. 

Vale ressaltar que, em 1987, diante de sena~ 
dores _e deputados do Nordeste, o Presidente 
José Samey assuniu o compromisso de ·cons
truir- a referida usina, que estará acoplada ao 
sistema Chesf, suprindo a demanda de ener-
gia elétrica a partir de 1993. -

Há dois anos, um iffiplável racionamento 
foi posto em prática pela Cia. Hidra Elétrica 
do São Francisco, ocasionando transtornos 
ao funcionamento de centenas de fábricas, 

refletindo-se a medida negativamente junto a 
todos os segmentos sociais· do chamado Polí-
gono das Secas. -

__ sape_-_se, segundo- registro da imprensa, que 
as parcelas retidas ~os contratos _com as fir
mas incumbidas de tocar a importante obra 
atingem a 139 milhões de dólares, sem que 
o_MinisféiiO-das Minas e Energia pOssa superar 
o grave impasse. 

O engenheiro-chefe do departamento de 
abras _do Xingó; Dr. José Paulo Aguiar, ouvido 
por órgãos da imprensa brasileira, confirmou 
as demissões,_justincando-as com a absoluta 
carência de recursos. 

Sabe-se~ por exemplo, que os Governadores 
de Alagoas e Sergipe, Moacir Andrade e Anto
nio Carlos Valadares, já se deslocaram para 
acompanhar as providências, dispondo-se, in
clusive, a solicitar audiência ao Chefe da Na
ção para reclamar a adoção de medidas sa
neadoras, que garantam a continuidade dos 
trabalhos. 

Em pronunciamento que ftz, desta tribuna, 
ainda em 1987, mencionei o fato de que Xingó 
está orçada em __ US$ 2.5 bilhões e um atraso 
no seu cronograma de construção pode levar 
o Nordeste a sofrer novo racionamento de 
energia em 1994. 

lriicialmente, estava previsto que a usina en
traria em operação no ano de 1992. AÇJora, 

poré.m, com os embargos ocorridos, transfe
re-se para 94 o seu_ aguardado funcionamen
to. 

Trazendo tais fatos ao conhecimento do Se
nado Federal, secundando o pronunciamento 
do Senador Afonso Sancho, confiO em que 
o Presidente da República diligenciará no sen
tido de que seja procedido o repasse das dota
ções programadas, restabelecendo, em sua 
plenitude, o esquema de trabalho projetãdo 
para a Usina de"Xingó. 

O Nordeste não pode experimentar novo 
e desalentador racionamento, a exemplo do 
que se verificou em 1987. 

E Xi.rigó é a SolUção, para a qual convergem 
as vistas esperançosas de 40 milhões de brasi-
leiras. _ _ _ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Encontra-se na Casa o- Sr. Hugo Gontijo, su
plente convocado para preencher a vaga aber
ta na Representação do Estado de Minas Ge
rais, em virtude de licença concedida ao Titu-
lar, Senador Alfredo Campos. -

O diplomã. d-e S. Ex' foi encaminhado à Me
sa e será publicado de acordo com o disposto 
no Regimento Interno. -

É o seguinte o diploma encaminhado 
à Mesa 

Tribunal 'Ry;'onal" '8/ei"toral de .7rfinas 

& !J!&&kfente do tJu-/ana/ 
.9!'!'"-/ g,1','to_.d ~ .4n.ás . . ~~ . conru -
S>r.-~p w~~4u?tr 
N~ ~trut ~~~.;..,_'-----<@&"f' . \ 
. çq,.}~uuufo ?"" ""' 
~~ ·aL.!.;:.. . .&~.à:; fP-2.6. ___ , 11. Ji;~. 
nt1 .1~ j..., f~. .lãv•-?.m.a:..:;az: .vo!u>. 

1$-t .J/.6:u,on~ ...... '*-iJ-~-* "tjJL 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Designo às SrS: Senadores Afonso Sancho, 
Mauro Benevides e Jamil Haddad para com
porem a Comissão que deverá introduzir" S. 
EX" Tio plenário;-a fim de prestar o compro
miss_qre_gi':"ental. (Pausa.) -

(O~Sr. Iram Saraiva, 1 o Vice-Presidente, 
de:ix,_a a ~::adeJra_-_da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson C::irileiro, Presiden

. te.) 

Acompanhado da Comissão, o Sr. 
Humberto GontJ]o dá entrada no recinto, 
prestando junto à .Mesa o seguinte com-
promisso regimental: - _ 

"Prometo guardar a ConstituiÇão Fede
ral e as Leis do País. desempenhar fiel 
e lealmente o mandato de Sena_dor que 
o povo me conferiu e sUsteiitar a anião, 
a integridade e a independência do Bra-
sD.'" . 

(Palmas.) 



5714 Quinta-feira 12 DlÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Declaro empossado como Senador _daRe~ 
pública o nobre Sr. Hugo Gontijo, que integra
rá, no Senado, a representação do Estado de 
Minas Gerais. -

A partir deste momento S. Ex' passará a 
participar dos trabalhos da casa. . -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência convoca sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18 horaS e 30 rTiiflUtos, 
no Plenário da Câmara dos Deputados, desti
nada à apreciação de medidas provisórias e 
projetas de lei sobre abertura de créditos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Oo_
mes Carvalho. 

O SR. GOMES CARVALHO(PR. Pronuri' 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, trago 
a esta Casa, hoje, assurito que a imprensa 
nacional tem tratado com bastente asgjdui
dade: a situação das rodovias braSJ1eiras. 

Estou apresentando, neste momento, e en
caminharei à Mesa requerimento convocando 
- se aprovado - S. Ex~ o Sr. MinistrO dOs 
Transportes, José Reináldo TaVares, parã que 
venha a esta Casa discutir cones c-o a reã[sítua-
ção das nossas estradas. __ _ 

Sabemos que a ConStituiçãO, ao Ser pro
mulgada, extinguiu O Fui1do Rodoviârio_ Na
dona!. Sabemos, igualmente, que (Õi criado 
o autcrselo, mas, até o momento, de prático 
não vimos absolutamente nada. 

Neste último final de semana, tive a oportu
nidade de percorrer cerca de 1.500 km de 
estrada que, lamentavelmente, estão em pés
simo estado de conservação. 

Lembro-me bem que o Senador Affqnso 
Camargo - a quem tenho a honra de subs
tituir nesta Casa -quando Ministro dos Trans
portes, declarava que era muito mais impor
tante, na época,- restaurar as estradas, man
tê-las, do que construir e abrir novas fronteiras. 

A sociedade bragj!eira pagou, sem ·dúvida 
alguma, um preço muito alto para que pudés
semos ter uma malha rodoviária à altUra ae: 
um país de dimensões· continentes como é 
o BrasiL Temo-nos que rebelar contra o que 
vem ocorrendo, temos que colocar um basta 
nes_sa_situação. É o dinheiro de toda a socie
dade brasileira que estâ_a ser pulverizado com 
a má conservação das estradas, onerando os 
fretes que, em última análise, é a própria socie
dade que paga. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. GOMES CARVALHO- Com o 
maior prazer, ilustre Senador Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nós deVia
mos fazer a nossa confissão de c_ulpa como 
V. EX" fez, porque uma das medidas mais 
desastrosas que nós aprovamos, como_ Cõns
tituintes, fOi exatamente a eliminação do Im
posto Único sobre Lubrificantes e Combus
tíveis Líquidos e Gas_osos. Veja V. Ex• que, 
quando as estradas no Brasil dependiam do 
Ministério ae Viação e Obras Públicas, nós não 

tínhamos eSJ:fadas. Ainda me lembro que, CO· 

mo CapitãO; r1ã AcadenliáMilitar dás Agulhas 
Negras, fazíamos_ manobras entre o Rio de 
Janeiro e São Paulo, a estrada era de terra 
batida:-ForaepOis, exatamente, do Imposto 
Único que começamos a ter as estradas pavi
mentadaS .hO"Bfã.Sil. Lelnbro-ffie de que, ao 
fim do Governo do Presidente Médici, eu viaja
va com o Ministro da [ndústria e do Comércio, 
e ele me mostrava o orçamento dele e, ao 
lado, havia o valor correspondente ao DNER. 
Eta uma-verba vinculada, o Presidente daRe
pública não poderia alterá-la, ela entrava e saía 
diretamente para aquele fim, mas o que havia 
para o Ministério próprio;· que era o Ministério 
d_os Transportes, destinado ao DNER, era mais 
do que eu tinha como Ministro da Educação 
do Brasil. Então, com isso, nós construímos 
e pavimentamos estradas. Nós podíamos vir 
dã-minhã cidade de Bélem; até Jaguarão, na 
fronteira do Rio Gi-ãnae dO SuJ (;_om o Uruguai, 
por estradas de rodagem asfaltadas. Esse au
to-seJa não passará de um paliativo e da pior 
qualidade. Não vai, absolutamente, cumprir 
Lmissão. Hoje, lastimo-me de não ter tido 
a atenção voltada para essa questão, naquela 
azáfama em que nós vivíamos dentro da Cons
tituinte, porque teria, pelo menos, me empe
nhado, no que dependesse de mim, contra_ 
a aprovação dessa medida desastrosa: E, iflfe
IL.trneõte, está coin o meu_ silêncio. Só agora 
que peço a V. EX" aceite o meu protesto. 

OSR. GOMES CARVALHO-Agradeço 
a V. Ex•, nobre Senador Jarbas Passarinho, 
o aparte, que, sem dúvida alguma, enrlquece 
este breve pronunciamento que estou fazendo 
sObre_.teffia tão conhecido. 

É necessário que se diga aqui, tambérTI, 
que reconhecemo-s o ma-gnífiCo ~abalho que 
o Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem sempre executou no País. Mas nin
guém, evidentemente, nem mesmo o Depar
tamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
poderá executar qualquer trabalho sem dota
ção or_ç_amentária correspondente. 

O Sr. Monso Sancho - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

OSR.GOMESCARVALHO -Concedo 
o aparte ao nobre Senador Afo-nso SanCho. 

O Sr. Afonso Sancho - Primeiramente, 
dou meus pêsames a V. Ex• por ter andado 
1.500km nas estradas que aí estão, que são 
terríveis. Os_ planejamentos pci.ra reStauração 
de estradas não estão corretos. Criou-se o au
to~selo, para o qual, talvez, tenha sido feito 
um planejamento superdimensionado. O meu 
Estado não recebeu, até agOra, ã parcela a 
que tem diféltõ--: Nossas estradas estão-se di~ 
luindo. Quando municipais, ainda é aceitável, 
mas as estradãS centrais, onde circulam as 
riquezas do Pafs, não podem estar sendo trata
das dessa maneira. O que vejo, e sinto, é que 
não estão sendo tomadaS providências neces
sárias para se corrigir essas falhas de planeja
rriento, o que é urgentemente necessário. O 
desperdício com combustível e pneus é enor
me, em face desSe- aêsfe!XQ que existe nas 

estradas. Além do tempo, que é preciso. Em 
qualquer viag-em que se _fazia, de 300 ou 
400km erãrri:-g-aStas quatro horas, hoje só se 
fãz em selS ou ffiais horas, e isso taffibém 
CUsfa: dinheiro. Senador Gomes Carvalho, 
congratulo-me com V. EX por levantar este 
problema aqui. 

Espero dos reSpõnsáVêis do MiniStério_ dos 
Transportes as devidas explicações, para que 
possamos tomar as providências, pois as -riós· 
sas estradas não podem continuar CÇlmO es
tão, com a perspectiva de piorarem. 

O SR. GOMES CARVALHO-Agradeço 
a V. Ex•, nobre Senador Afonso Sancho, o 
aparte. 

Causa-me estranheza que a CoristlfUinte 
também tenha criado um dispositivo que dá 
prerrogativa a Sua Excelência o Serihoi Presi
dente da República das medidas provisórias. 
Não entendo p(jr qu_e nenh~_r:na _medida provi
sóriã foi_eficãminhada_ão ConQressO NaciOnal 
restabelecendo o Fundo ROdoviário Naclo"nal. 

Como disse bem o nobre Senador Jarbas 
PaSSàrJnhO,_temos que r_econhccer que, se não 
fomos felizes à epoca da Constituinte, exata
merite neste tema temos que ter a grandeza 
de [econhecer, em pri!Jleifo lugar, que_ uma 
medida seja tomada de pronto, a fun de que 
a sociedade braSilei~a Ii~o_ veja o seu -diõheirõ, 
[na~ uma v~z. seildo desviaao -de forma irr~s
ponsâv€1, comõ ocorie néste~~Qias_com i-eJ~~. 
ção às estradas brasileiras. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite_-me 
V. Ex" um ãparte, nobre Senador Gomes .Car
valho? 

O SR. GOMES CARVALHO-Com pra-
zer, ouço V. Ex• - · 

.O_$r. Mauro Benevides- A exemplo 
do que fez agora· o nobre Senador Afonso 
Sancho, reportando-se às estradas do Ceará. 
desejo dar ciência a V. Ex" ql:le flZ chegar ao 
Diretor-Geral do Departamento Nacional de 
Obias Contra_as_Secas, Engenheiro AntôniO 
Canabrava, um apelo, para que S. S• a"qui
nhoasse o 3o Distrito Rodoviário Federal, Com 
sede em Fortaleza, ao ffi"enos com as dotãÇões 
destinadas à manutenção das rodoviaS fede· 
rals. Nem chegueí a rei'(ílidicar _a construção 
d~ novos trechos _que favorecessem o meu 
Estado, naquelas ligações entre as vias fede
rais, como a BR-116 e a BR~222, màS que; 
pelo menos se garantisse a conservação des-
sas duas importantes estradas que servem ao 
nosso Estado, e, em função delas, outros re
cantoS do País. Nem eSsa dotação destinada 
à_,conservação das estradas obtivemos,- até o_ 
presente momento, _do Departamento Nado
nã.l de Estradas de Rodagem. No instarlte-em 
que V. ~aventa a possibilidade de formálizar 
r~erimento para trazer ao Senado Federal 
o Ministro dos Transportes, José Reinaldo Cai· 
neiro Tav:ares, soliâarizo--me com V. ~e faço 
votOs parâ que o titular dessa importante Past_a 
traga efet!Vament€ não apenas ínfdtnlaçõé.S, 
como, Sobretudõ, notícias auspiciosas que re
presentem, em fun~ão_ da convocação de _yl 
EX'_o_ateridlffiento de toda essa demãnda da 
malh.il rodOVláOà federal· do País. Po~rito, nli-
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nhas congratulações_ e _o meu apoio anteci~ 
pado ao requerimento que V. Ex': pretende 
formalizar de c~mvo·cação do Ministro dos 
Transportes. 

OSR-GOMESCARVALHO-Agradeço 
ao Senador Mauro Benevldes, V. _.l;xa. levanta 
um aspecto muito interessante. que tria, evi
dentemente, ser a conc.lusão do meu pronun· 
ciamento. . . --· _ .. __ _ __ 

Não estamos falando,_ aqui, das dificuldades 
ainda existentes na construção e duplicação 
de rodovias fundamentais para o desenvol
vimento do País. .. 

O Sr. Meira FDho - Permite-me V. Exa. 
wn aparte? 

O SR- GOMES CARVALHO - Ouço, 
com muito prazer, V. Exa. 

O Sr. Melra Filho -Antes de mais nad_a, 
parabenizo V. Exa. pelo requerimento de con
vocação que vem de fazer, para trazer a esta 
Casa 6 Ministro dos Transportes, José Rei
naldo TaVares. Tenho a certeza de que a Mesa 
o apoiará corno também o Plenário. Entendo, 
nobre Senador, que hoje terfamos a plena con
servação da nossa malha rodoviária se não 
tivessem passado por esta Casa homens ilus
tres que suprimiram os nossos ramais rodo
viários, porque, para existir urna_ boa manu
tenção rodoviária, é precisO que ·exista uma 
malha rodoviária condizente com as necessi
dades do Pais. Hoje, as maiores nações do 
mWldo transportam a sua produção _e as car
gas- pesadas através das vias térreas, o que, 
sem dúvida, ajuda a conservação das estradas. 
Parabéns a V. Exa. pelo assunto que traz à 
Casa. 

OSR.GOMESCARVALHO-A9radeÇo 
a V. Exa. nobre Senador Meira Filho, o aparte. 
V. EXa. tainbérn levanta questão da maior im
portância, mas, não quero, neste momento, 
entrar no mérito dessa questão. Estou inte[ra
mente de acordo quando V. Exa. diz da impor
tância do si:;tema ferroviário. No Paraná, esta
mos empreendendo um esforço inédito, cons
truindo uma ferrovia que fará a ligação da 
cidade de Guarapuava, na região central do 
Estado, a Guaíra, interligando-a ao sistema 
da Rede Ferroviátia_Feâeral, pois é ex~tamente 
ali que se produz hoje a maior quantidade 
de grãos que se planta no Brasil. se -o Paraná, 
hoje, é o maior produtor de grãos, contribuin
do com 27% de todos os grãos produzidos 
no Brasil, essa região contribui com 33% des
ses 27% a nível nacional. Enquanto não che
gamos à era do desenvolvimento ferroviário 
brasileiro, quero voltar ao tema_ específico" da 
conservação das estradas, porque, como di
zíamos, inclusive o nobre Senador Mauro Be
nevides, não estamos falando ainda na dupli
cação, tão necessária para o escoamento de 
toda produção do Rio Grande ào Sul para 
o centro coo_sumidor, São Paulo, e vice-versa. 
Essa estrada é hoje denominada "Rodovia da 
Morte". 

Não me estou referindo também ao Estado 
irmão de Santa Catarina, que não consegUe 
terminar, como dizia há poucos dias, aqui, o 

Sen-ador Dirceu Carneiro, apenas 40 km asfal
tados, ligando uma região próspera do Estado 
de Satita_Çatarina~ que é õ ·óeste; à_sua ~apitai._ 
Faltam apenas 40 km, e não _se consegue 
dotação orçamentária 
- Sr. Presidente e. Srs. Seoadorl'!s, flxo~me 

agora eXclusivamente no prOblema da conser
vação. Lamentavdoiente, hOje há uma total 
irresponsabilidade no trato do assunto. 

É Pniciso que s. __ Ex• o Sr. Ministro dos 
Transportes, a quem reputo um homem sério 
e cOmpetente, venha a esta_ Cas.ci discutir co
nosco, frente a frente. E nós, como- Câmara 
Alta, Câmara Revisora do País, temos_que tam
bém enfrentar o problema. Se o erro é do 
Congresso Nacional, temos que achar a forma 
de restaurar o Fundo Rodoviário Nadonal, en-
frentanc!.o ___ o problema, e não postergando-o 
até o próximo Governo. Ainda temos muito 
tempo para fazê-lo, e somos capazes disso. 

Finalizando, ao encaminhar à Mesa este re
querimento, peço para ele o apoiamento dos 
Srs. SenadOres, para que S. Ex• o Ministro 
venha aqui debater conosco, dele recebermos 
esclarecimentos, e, de nossa parte, as críticas 
construtivaS, a flin de que" s_ejamos capazes 
de oferecer as soluções que o País está a mere
cer, com relaçã_o __ ªs__no~sas estradas. (Muito 
te~!) -

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-Sobre_ a_me~ c;omunicação q!Je será lida 
pelo Sr. 1" Secretário. -

:t: lida a seguinte 

Senhor Presidente _ . 
-Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, à vista do disposto no art. 7~ do Regi
-rnento Interno, que, assumíndo o exercício_ da 
representação do. Estado de Minas Gerais em 
substltuiç_ão ao Senhor Senador Alfredo Cam
pos adotarei o nome parlaméntar abaixo con
signado e integrarei a_bancada do Partido U
beral. 

-Atenciosas saudações. -Hugo GontJ]o 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A comunicação lida vai à pUblicação. (Pau-
sa.) . . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- _Sobte a mesa, ofício que será lido pelo 
Sr.]'? Secretário. 

É liclo o seguinte 

OF/I/GABJN•246/89 Brasflia, 11 de outubro 
de 1989 de 1989.- · 

Senhor Presidente, 
Conforme entendimento mantido com 

rriembro do Partido Comunitário Nacional, ve
nho-comunicar a Vossa Excelência que o De
putado Arnaldo Faria passa a integrar, na qua
lidade de suplente, a Comissão Mista incum
bida de dar parecer sobre a Medida Provisória 
n9 91. -

Na_ oportunidade, renovo a Vossa Excelên
ciâ proteStos ae estima e consideraÇãó . .....:.... 
Deputado /bsen pjnhelro, Uder do PMDB. 

Q SR. -_PREsiDENTE (NelsOn cãr_neiro) 
-0 expediente IiilO_vai à publica-ção. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiio) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. ]9 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQOERIMENTO I'J• 536, ])E 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do item XVII, do art. 374 do 

Regimento Interno, solidto a prorrogação por 
20 (virite) dias do prazo para oferedmento 
de emei1das aOs PrOjetes de Lei do Senado 
n705 193,255 e297, de 1989queestãosendo 
examinados pela Comissão TempOrária do 
Código de Menores. 

Sala de Revisão da Comissão, 1 O de o_utubro 
de 1989. -Sena_dor_Ant6nioLuiz Maya~ Presi
dente em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento fica prorrogado 
o prazo, para oferecimento das emendas. por 
20 dias. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 537, DE 1989 

Requeremos_ 4rgência,. nos termos c!o art. 
336, alínea b, do Regimento Jnterno, para o 
Projeto de Lei da Cãmara 11" 42, de 1989 (n" 
886/88, na Casa de origem), que dispõe sobre 
os feriados de 12 de outubro e de 2 de novem
bro. 

Sala das sessões, 11 de outubro dE: 1989. 
-· Ronari Tito - Jarb8s Passarinho - Fer
nanâo Henrique CJrdoso- E(j[s_on Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento que acaba de ser lido será_ 
votado após a Ordem do Dia, na forma do 
art340, Item li, do Regimento Interno. (Pausa) 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa. projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seQuintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 326, DE 1989-COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre critérios e prazos de crê
-dito das parcelas do produto da arreca
dação de impostos de competência dos 
Estados e_ de transferêiicias pOr estes re
cebidas, perteru:entes aos Municípios, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As parcelas pertencentes aos Mu

nicípiás do produto dã arrecaâaç:ão de in:tpos
tos de competência dos EstadOs e de transfe~ 
rências por estes recebidas, conforme artigos 
158, incisos lii e IV, e 159, inciso li e § 3°, 
~ Constituição_ Federal, serão creditadas se
gundo os critérios e prazoS previstos nesta 
lei complementar. 
· Parágrafo Ónic-0. As 'pãrúlas áe qUe trãi:a 
o caput deste artigo compreendem os juros, 
a DJJ.dta moratória e ~ correção monetária, 
q~ando arrec_adado$ como acréscimos dOs 
impostos nele referidos. 
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Art. 2G Cinqüenta por -cento do produto 
da arrecadação do Imposto sobre a Proprfe
dade de Veiculas Automotores licenciados no 
território de cada Município será imediatamen
te creditado a este, através do próprio docu
mento de arrecadação, no momento em que 
esta estiver sendo realizada. 

Art 3o Vinte e cinco porcento do produto 
da arrecadação do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interes
tadual e intermunicipal e de comunicação será 
creditado, pelos Estados, aos respectivos Mu
nicípios, conforme os seguintes critérios: 
I-três quartos, no mínimo, na proporção 

do valor adicionado nas operações relativas 
à circulação de mercadorias e nas prestações 
de serviços, realizadas em seus territórios; 

D -até um quarto, de acordo com o que 
dispuser lei estadual ou, no caso dos terrltó~ 
rios, lei federal. 

§ 19 O valor adicionado corresponderá, 
para cada Município, ao valor das mercadorias 
saídas, acrescido do valor das prestações de 
serviços, no s-eu territórlo, __ deduzldo o ·valor 
das mercadorias entradas, em cada ano civiL 

§ 29 Para efeito de cálculo do valor adido~ 
nado serão computadas: 
I- as operações e prestações que consti

tuam fato· gerador do imposto, mesmo quan~ 
do o pagamento for antecipado ou diferído, 
ou quando o crédito tributário for diferido, re
duzido ou excluído em virtude de isenção ou 
outros beneficias, incentivos ou favores fiscais; 
II-as operações imunes do imposto, con

forme os artigos 155,0§ 2Q, indSO X, alíneas 
"a" e "b" e 150 inciso VI, alínea "d", da Consti· 
tuição FederaL 

§ 39 O Estado apurará a relação percen
tual entre o valor adicionado em cada Muni
cípio e o valor total do Estado, devendo este 
índice ser aplicado para a entrega das parcelas 
dos Municípios, a partir do primeiro dia do 
ano imediatamente seguirite ao da apur"ação. 

§ 49 O índide referido no parágrafo ante
rior corresponderá à média dos índices apura
dos nos dois anos civis írilediatamente.anterio
res ao da apuração. 

§ 59 Os Prefeitos Municipais, as associa
ções de Municípios e seus representantes te
rão livre acesso·às informaçõeS e dOcumentos 
utilizados pelos Estados no cálculo do valor 
adicionado, sendo vedado, a estes, omitir 
quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou 
impedir aqueles no acompanhamento dos 
cálculos. 

§ 6"" Para o efeito-de entrega das Parcelas 
de um determinado ano, o Estado fará publi
car, no seu órgão oficial, até o dia 30 de junho 
do ano da apuração, o valor adicionado em 
cada Munidpio, além dos índices percentuais 
referidos nos parágraf~-3°- e 4~ deste arugo. 

§ 79 Os Prefeitos Municipais e as ass_ocia
ções de Municípios, ou seus representantes, 
poderão impugnar, no prazo -de trinta dias cor
ridos contados da sua publicação, os dados 
e os índices de que trata o parágrafo anterior, 
sem prejuízo das ações dveis e criminais ca
bíveis. 

_ § 8? No prazo de· sessenta dias corridos, 
contados da data da primeira publicação, os 
Estados deverão julgar e publicar as impug
nações mencionadas no parágrafo anterior, 
bem como os índices definittvos de cada Muni
cípio. 

§ 9" -QUaridO decorrentes de ordem jUdi~ 
cial. as correções de índices deverão ser publi
cadas até o dia 15 (quinze r do rries se9uinte 
ao_ da data do ato que as determinar. 

§ 1CJ.-- ·os Estados manterão um sistema 
de informações baseadas em documentos fis
criiS-Obrigatórios, capaz de apurar, com preci
são, o valor adicfónado de cada Município. 

§ 11. O valor adicionado relattvo a opera
çõeS _constatadas em ação fiscal será conside
rado no ano em que o resultado desta se tomar 
definitivo, em virtude de decisão administrativa 
irrecom"Vel. 

§ 12. O valor adicionado relativo a opera~ 
ções ou prestações esp-ontaneamente confes
sadas pelo contribuirite será considerado no 
período em que ocorrer a confissão. 

§ 13. A lei estadual que criar, desmem
brar, fundir ou incorporar Municípios levará 
em conta, ·no- cinó em que ocorrer, o valor 
adicionãdo de cada área abrangida. 

Art. 4~ -- bo produto da arrecadação do im
posto de que trata o artigo anterior vinte e 
cinco por cento serão depositados ou reme
tidos no momento em que a arrecadação esti
ver sendo realizada à "conta de particf(jação 
do_s Municípios no imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interes
tadual e intermunicipal e de comunicaç-ão", 
aberta em estabelecimento oficial de crédito 
e de que são titulares, conjuntos, todos os 
Municípios do estado. 

§ I~ Na hipótese de ser o crédito relativo 
ao impo-sto sobre operações relativas à circu
lação de -mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermu
nicipal e de comunicação -extinto por com
prensação ()U_ tra!'_lsação, a r~artiçZ!o estadual 
deverá, no mesmo ato, efetUar o depósito ou 
a remessa dos vinte e cinco por cento perten
centes aos Municípios na conta de que trata 
este artigo _ 

§ 2° Os agentes arrecadadores farão os 
depósitos e remessas a que alude este artigo 
independentemente de ordem das autorida
des superiores, sob pena de responsabilidade 
pessoal. 

Art. 59 Até os dias 05 (cinCo), 15 (quinze) 
e 25 (vinte e cinco) de cadã mês, o estabele
cimento oficial de crédito entregará, a cada 
Município, mediante crédito em conta indivi~ 
dual ou pagamento em dinheiro, à conveniên
cia do beneficiário, a parcela que__a este perten
cer, no valor dos depósitos ou remessas feitos 
na_ conta a que se refere o art. 4", respectiva~ 
m-ente, entre o dia 21 (vinte e um) e o último 
dia do mês_anterior, e entre os dias 1 ~ (prinlei
ro) e 10 (dez) e 11 (onze) e 20 (vinte) do 
tnês -em curso. 

Art. 6° Os Municipios poderão verificar os 
documentos fiscais que nos termos da lei fe· . 
dera! ou estadual, devam ac9mpanhar as mer
cadorias, em operações de que participem 

pro-dutores, industriais e comerciantes estabe
lecidos em seus terrltóriós; apurada qualêJuer 
irregularidade, os agentes municipais ~everão 
comunicá-la à repartição estadual incubida do 
cálculo do índice de que tratam os parágrafos 
3° e 4Q do artigo 3\ ásslm como à aut9riçlade 
fisc-al competente. -- · 

§ 1 o S~m p~ejuízo do cumprimento de 
outras obrigações a que estiverem sujeitos por 
lei f_edera;l _ou estadual, os produtores serão 
obrigados, (juanao- solicitados-, a inÍÕrmar às 
autoridades municipais o valor e o destino das 
mercadorias que tiverem produzido._ _ ____ _ 

§ 2° ~ vedado, aos Municipios, apreender 
mercadorias ou documentos, imp-or -penali
dade ou cobrar quaisquer taxas ou emolu
mentos em razão da verificação de que trata 
este_ artigo. ~ -_ 

S 3° Sempre que solicititdo pelos Municí
pios, ficam os Estados obrigados a- auloiízá
los a promoverem a verificação de que tratam 
o capute o parãgr:afo primeiro deste artigo, 
~m estabelecimentos situados fora de seus 
territórios. 

§ 4o O disposto no parágrafo anterior não 
prejudica a celebração, entre os Estados e 
seus Municípios e entre estes, de convênios 
para assistênda mútua na fiscalização dos tri
butos e permuta de informações. 

Art. 7~ Dos recars-os recebidos ·na forma 
do art. 159, inciso U, da Constituição Federal, 
os Estados entregarão vinte e cinco-por cento 
aos respectivos Municípios, Observados os cri
térios estabelecidos no art. s~. § 1 o desta lei 
complementar. 

Parágrafo único. -As parcelas de cada Mu· 
nicípio serãcrereditadas em cOntas individuais 
ou pagamento ~!11 dinheiro, à conveniência 
do beneficiário, ?té o quinto .dia após o ~fetivo 
recebimento da transferência de que trata o 
art, 159, inciso li, da Constituição Federal 

Art. --so MenSalmente, os Estados publica
rão no seu órgão oficial a arrecadação total 
dos impostos a que se referem __ os arts. 2~ 
e Y desta lei e o valor total dos recursos de 
QUe trãta 6 art. 7~, arrecadados ou transferidos 
no mês imediatamente anterior. 

§ 1 ~ No tocante ao ImpoStO sobre a Pro
priedade de Veículos Automotores, a publica
ção contera o vãlor total am~cãdãdo e o mon
tante transferido a cada Município. 

- § 2~ Os dados relativos aO-impOSto Sóhre 
operações-relativas à circulação de me'rcado
rias e sobre prestações de serviços de __ trans
porte interestadual e intermlinfcipal e de coM 
municação discriminarão os valores arreca
dados e _transferidos, a cada Município, nos 
t!êS decêniOs de Cada mês. 

§ 3? A publicação dos recursos recebidos 
na forma do art. ·159, ind.So II, dã Constituição 
Federal, conterá o seu valor total e o das trans
ferências feitas a -cada MuniCípio, no n1ês. 

§ 49 A falta ou a incorreção da publicação 
de que trata este artigo implica na presunção 
da falta de entrega, aos Municípios, das recei
tas tributárias que lhe pertencem, salvo erro 
devidamente justificado e publicado até quinze 
dias após a data da publicação incorreta. 

Art. 9' O estabelecimento oficial de cré~ 
dlto- que não entregar, -nO prazo, a qualquer 
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Município, na forma desta lei complementar, 
as importâncias que lhes pertencem, ficará 
sujeito às sanções aplicáveis aos estabeleci
mentos bancários que deixam de cumprir sa
ques de depositantes. 

§ 1" Sem prejuízo do disposto no caput 
deste artigo, o estabelecimento oficial de cré
dito_ será, ern qualquer hipótese, proibido de 
receber as remessas e_ os__ depósitos mencio
nados no artigo 4•, por determinação do Ban
co Central do Brasil, a requerimento do Muni· 
cípio. 

§ 2Q A proibição -vigorará por prazo não 
inferior a 2 (dois) nem superior a 4 (quatro) 
anos, a critério do Banco Centrai do Brasil. 

§ 3~ Enquanto durar a proibição, os depó
sitos e as remessas serão obrigatoriamente 
feitos ao Banco do Br.:i.sil S/A, para o quar 
deve ser Imediatamente transferido o saldo 
em poder do estabeleciemnto infrator. 

§ 49 O Banco do -Brasil S/ A observarâ os 
prazos previstos nesta lei compleme1_1tar sob 
pena de responsabilidade de seus dingentes. 

§ 59 Findo o prazo da proibição, o estabe
lecimento lnfrator poderá tornar a receber os 
depósito e remessas, se escolhido pelo Po~er 
Executivo Estadual, ao qual será facultado ele~ 
ger qualquer outro estabelecimento oficial de 
crédito. 

Art. I O. A falta de entrega, total ou parcial, 
aos Municípios-;-dos recursos que lhes perten
cem na forma e nos prazos previstos nesta 
lei complementar, sujeita o Estado faltoso à 
intervenção nos termos do disposto no artigo 
34, inciso V, alínea "b", da Constituição Fe
deral. 

Parágrafo único. Independentemente da 
aplicação do disposto no caput deste artigo, 
o pagamento dos recursos pertencentes aos 
Municípios, fora dos prazos estabelecidos nes
ta lei complementar, ficará sujeitO à atualiza
ção monetária do seu valor, e a juros de mora 
de um por cento por mês ou fração de atraso. 

Art. 11. Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicaÇão. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário e, especialmente, o Decreto-Lei n~ 
1216, de 9 de maio de 1972. 

Justificação 

Em consonância com as disposições dos 
artigos 160 a 162 da_ Constituição Federal, 
o projeto traça critérios e fiXa prazos para o 
crédito, pelos Estados, aos Municípios, das 
parcelas a estes pertecentes, relativas às trans
ferências atinentes ao Imposto sobre Produtos 
Industrializados e à participação no produto 
da arrecadação dos Impostos sobre a Proprie
dade de Veículos Automotores, JPVA, e sobre 
a circulação de mercadorias e prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermu
nicipal e de comunicações, lCMS. 

A tõnica da lei preconizada, enquanto se 
propõe inovadora, traduz~se em garantir a efe
tiva participação dos Municípios nas receitas 
em pauta, seja _assegurando-lhes os respec
tivos créditos em momentos apropriados, seja 

conferindo-lhes o amplo controle da exatidão 
dos percentuais a que tenham direito. 

Com- esse objetivO.e no tocante ao IPVA 
aliás buscando fundamento no artigo 160, ca
put, da Constituição, o projeto determina que 
o crédito das-parcelas municipais se faça i me~ 
diatamente, vale dizer, através do próprio do
cumento de arrecadação do tributo. 

Quahto _à participaçãO no produto da _arre
cadação do ICMS, o projeto cuida de reôuzir 
os prazos, hoje largos, concedidos aos estabe
lecimentos oficiais de crédito, para a entrega. 
aos Municípios, das importâncias depositadas, 
em conta especifica, pelas Fazendas Esta· 
duais. 

São instituídas, paralelamente, sanções de 
ordem financeira, hoje inexistentes, tanto para 
o Estados, quanto para os bancos, visando 
a penalizar grave e,_ portanto, eficazmente, a 
eventual inadimplência de ambos, p~rtinente 
aos prazos fixados para que se efetuem os 
créditos em questão. 

Aos Prefeitos e, inclusive, às associações 
de Municípios. são propiciados instrumentos 
para o acompanhamento dos procedimentos 

LEGISLAÇÂO CITADA 
CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA' 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 155: Compete aos Estados e ao Dis
trito Federal instituir: 
I- impostos sobre: 

............................. - ................... --
b) operações relativas à circulação de mer

cadorias e sobre prestações de serviços de 
transportes interestadual e intermuniclpal e 
comunic;ação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; 

§ 2'! o imposto previsto no incíso r, "b", 
atenderá ao seguinte: 

X- não incidirá: 
a) sobre operações que destinem ao exte

rior produtos industrializados, exduídos os se
mi-elaborados definidos em lei complemen
tar; 

b) sobre operações que destinem a outros 
Estados_ petróleo, inclusive lubrificantes, com
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados e_ 
energia elétrica; 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
concernentes à apuração e ao cálculo do valor ............................. ,.., ... .-. ... -·~.-.......... ________ _ 
adicionado. III-cinqüenta por cento do produto da ar-

Reei tanibém alargada, com vistas ao valor redação do impOsto dÕ Estado sobre a pro• 
adicionado, a ação fiscal dos Municípios, ense- - priedade de veículos automotores licenciados 
jande-lhes incursões, sempre que desejáveis em seus territórios; 
e justificadas, nos territórios- uns dos outros, [V- vinte e cinco por cento dq produto da 
mediante prévia autorizaÇão dos Estados. arrecadação do imposto do Estado sobre ope-

De fato,_sabendo-se que a distorção provo,. rações re-lativas à drculaf:ãO de mercadorias 
cada, em um determinado Municipio, do seu e sobre prestação de serviços de transporte 
índice de partldpação, forçosamente prejudi· interestadual e intermunicipal e de comuni-
cará os demais, é imp-rescindível que os Muni- cação. 
cípios possam, quando houver suspeita de Parágrafo único. As parcelas de receita 
ocorrências dessa natureza, diligenciar verifi- pertencentes aos Munidpios,menc:ionados no 
cações fora dgs seus territórios. inciso IV, serãci creditados confõrme os -se-

guintes_critérios~ -
TodaViã, conceituando Ó vaior adiciOnado, 1 _três quartos, no mínimo, nà--proporção 

bem como assentando os parâmetros para do valor adicionado nas operações relativas 
seu cálculo, o projeto mantém, basicamer1te. à circulação de mercadorias e nas prestações 
as disposiÇõeS do -D~creto-Lei n~ 1.216, de de serviços, realizadas em seus_territórios; 
9 de Inaio de 1972,-ãté agora vígentes, com 11 _até um quarto, de acordo com 0 que 
as necessárias adaptações ao Texto Constitu- dispuser lei estadual ou, no caso dos T erritó-
cional ae 1988. rios, lei federal. 

Nesse sentido, o artigo 3o impõe que a apu- · 
ração do cítadovalor se faça em cada exerci cio 
civil, no seu cálculo computadas as mesmas 
operações aludidas pelo § 2~ do artigo 1 ~ do 
Decreto-Lei n~ 1.21ôn2, acre_s_cidas daquelas 
excluídas da incic_lência do ICMS, pelo inciso 
X. alíneas "a" e "b" do.~ 2° do artigo 155 
da ConstituiçãO. --

Relativamente à sistemática de aferição dos 
índices de. participação de cada Município, 
também são repetidos os dispositivos do men
cionado decreto-lei. 

Com efeito, tem-se mOstrado vantajoso que 
o índice de participação no produto da arreca
dação do ICMS decorra da média dos dois 
exercícios anteriores ao da apuração do valor 
adicionadó, compensando-se, desse modo, 
eventuais quedas brucas de tal valor, no territó
rio deste ou daquele Município. 

Sala das-seSsõeS; 11 de outubro de 1989. 
-Diva/do Suruagy. 

Art. 159~ A União en~egará: 

II- do produto da arreacadação do impos
to sobre_ produtos industrializados, dez por 
cento aos Estados e ao Distrito_ Federal, pro
porcionalmente ao valor das respecitivas ex
portaçõ_es de produtos industrializados. 

......................................... ; .......................... -..... , _____ _ 
§ 3~ OS Estados entregarão aos respec

tivos Municípios vinte e cinco por cento, dos 
recursos_ que receberam nos termos do inciso 
ll, observados os critérios estabelecidos no art. 
I 58 parágrafo único, I e II. -

Art.160. É vedada a retenção ou qualquer 
restrição à entrega e ao emprego dos recursos 
atribuídos, nesta seção, aos Estados, _ao_ Dis
trito Federal e aos Munictpios, neles com
preendidos adicionais e acréscimos relativos 
a impostos. · -- - -

_ Parágrafo único. Essa vedação não impe· 
de a União de condicionar a entrega de recur
sos ao pagamento de seus crêditos. 
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Art. 161. Cabe à lei complementar: 
1-definir valor adicionado para fins do dis

posto no disposto no art.158, parágrafo úni
co,I; 

D-estabelecer normas sobre a entrega 
dos recursos de que trata o artigo 159, espe~ 
cialmente s_obre os critérios de rateio dos fun
dos previstos em seu inciso I, objetivando pro
mover o equilíbrio sódo-econômico entre Es
tados e entre Municípios: 

lll- dispor sobre o acompanhamento, pe
Jos beneficiários, do cálculo das quotas e da 
liberação das participações previstas nos arti-
gos 157, !58 e 159. . . 

Parágrafo único. O TribUnal de Contas da 
União efetuará o cálculo das quotas referentes 
aos fundos de participação a que alude o inci
so][. 

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios dfvulgarão, até o últiM 
mo-dia do mês subseqüente ao da arreca
dação, os montantes de cada um dos tributos 
arrecadados, os recursos retebidos, os valores 
de origem tributária entregues e a entregar 
e a expressá o mumérica dos critérios de rateio. 

Parágrafo único. Os dados divulgados pe~ 
la União serão discriminados por Estado e 
por Municípios; os dos Estados, por Munid
plos. 

DECRETO-LEI N• 1.216, 
DE 9 DE MAIO DE 1972 

Dispõe sobre a entrega das parcelas 
pertencentes aos Munfcfplos, do produto 
da arrecadação do Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias. 

O Presidente da República, usando da atri
buição q'ue lhe confere o art. 55, item [], da 
Constituição, derceta: 

Art }9 Do produto da arrecadação do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias, _oiten
ta por cento (80%) constituem receita dos Es-
tados e vinte por cento (20% ), dos Municípios. 
As parcelas pertencentes aos Municípios serão 
creditadas em contas especiais, abertas ,em 
estabelecimentos oficiais de crédito e entre
gues, segundo o disposto neste decreto-lei, 
na proporção do valor adldonado nas opera
ções de drculação de mercadorias, realizadas 
no território de cada Município. 

§ 1 ç Na apuração do valor adicionado, o 
Estado poderá adotar a diferença entre o valor 
das mercadorias safdas e das mercadorias en
tradas no período fixado no presente decre
to-lei. 

§ 29 Para efeito de cálculo do valor adició
nado serão computadas: 

a) as operações que constituem fato gera· 
dor do imposto, mesmo quando o pagamento 
for antecipado ou_diferido ou quando o _crédito 
tributário for diferido, reduzido ou excluído em 
virtude de isenção; 

b) as operações não sujeitas ao imposto, 
pelo art. 19, item III, letra'~d" e art. 29, § 7~ 
da Constituição. 

§ 39 O Estado apurará a relação percen
tual entre o valor adicionando ocorrido em 
cada Município e o valor total do Estado, de
vendo este índice ser aplicado para entre~a _ 

da parcela municipal do Imposto sobre CircÜ
Iaç~o de Mercadorias. 

Art. 29 Para efeito na entrega da~ parcelas 
de um determinadQ ano, o Estado fará publi
car, no se4 órgáo of}cial, até o dia 30 die junho 
do ano ~ulterior o valor adicionado ocorrido 
em cada muntdpio e os fndices percentuais 
a que alude o artigo to, baseado do valor adi
cionado nos dois anos civis imediatamente 
ãnterrores. 

§ · 1o Os Municípios terão o prazo de 30 
(trinta ratas a contar da publicaçáo dos índices, 
para efetuar reclamações devidamente com
p"rciVàdas, devendo o EstadO publicar os índi
ces definitivos 60 (sessenta). dias após .a pri
meira publicação. 

§ 29 O valor adicionado será apurado ex
clusivamente com base em documentos e li
vros fiscais obrigatórios, nos termos da legisla
ção estadual. 

§ 3° Para' 'determinação da relação -per
centual referida neste decreto-lei, observar-se
á: 

a) o valor adicionado relativo a operações 
apuradas mediante ação fiscal será conside

rado no período em que se tornar definito 
em virtude de decisão irrecorrível; 

b) o valor adicionado relativo a operações 
denunciadas pelo contribuinte será conside
rado no período em que ocorrer a denúncia. 

§ 4o A lei estadual que criar Município no-
, vo determinará em que proporçáo. o índice 

percentual do Município ou municípios que 
sofreram desmembramento, será atribuído ao 
município que for criado; a Proporção será 
mantida até qUe o Estado possa determinar 
o índice percentual do município novo, na for
ma deste decreto-lei. 

Art 39- Até o terceiro dia útíi" seguinte ao 
do recebimento do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias, as repartições estaduais deve
rão depositar 20% (Vinte por cento) do produ
to da arrecadação, em conta especial de que 
sejam titulares conjuntos, todos os Municípios 
do Estado, aberta em estabelecimento oficial 
de crédito sob o titulo de "Conta de Partici
paçao dos Municípios no Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias". 

§ 1 o A legislação estadual regulará a for
ma e prãzo dO dePóSito a que alude este artigo, 
para os Municípios onde existir agência do 
estabelecimento oficial de crédito ou de res
pectivo correspondente, podendo levar em 
conta as peculiaridades locais e estabelecer 
normas de _aplicação regionais, para atender 
a diversidade de condições. 

§ 29 O prazo do deJ)6sito referido no pará
grafo anterior não poderá ser superior a três 
dias contados do encerramento do mês em 
que a arrecadação tiver sido escriturada pela 
repartição que centralizar a contabilidade re
gional ou, na falta desta, a que centralizar a 
contabilidade do Estado. 

§ 3~ Na hipótese de ser o crédito relativo 
ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
extinto por compensaçãõ- õu transação, _a re
partição estadual deverá efetuar em dinheiro, 
o depósito dos 20% (vinte por cento) percen
centes aos Municípios. 

§ 4~ Os agentes arrecadadores farão o 
depósito a que alude este artigo independen
temente de ordem das autorida_d_e_s_superiofes, 
sob pena de responsabilidade pessoal. __ 

Art. 4~ Até os dias dez e vinte e cinco de 
cada mês o eStabelecimento ofical de crédito 
entregará a ca~a município, mediante crédito 
em conta individual ao pagamento em dinhei
ro, à conveniéhdã -ao -beneficiário, a· parCelã 
que a' este pertencer no valor total dos depó
sitos feitos pelo Estado, na conta a que alude 
o art. 3°, respectivamente, entre o 16~ e o últi
mo dia do mês anterior e entre o 1 ~ e o 15° 
dia do mês em curso. 

§ 1? A parcela de cada município será cal
culada mediante a aplícação do índice per_cen· 
tual a que se referem os artigos ]9 e 2~. 

§ 2? O estabelecimento oficial de crédito 
poderá utilizar-se das repartições arrecadado· 
ras do Estado para entregar a parcela perten· 
cente a qualquer Município, mediante anuên
cia deste e desde que nele não exista agência 
bancária. 

Art. 5o Mensalmente o Estado deverá pu· 
blicar no seu órgão oficial a arrec;adação total 
do Imposto sobre Orculação de Mercadorias 
no mês anterior, 

Parágrafo único. Quinzenalmente o esta
belecimento oficial de crédito deverá publicar 
no órgão oficial do Estado o total do saldo 
existente na Conta de Participação dos Municí· 
pios no Imposto sobre Circulação de Merca· 
darias nos días em que proceder a entrega 
a que se refere o artigo 49, 

Art. 6° O POder Executivo de cada ESfaâõ 
escolherá o estabelecimento oficial de crédito 
em que devem ser feitos os depósitos a que 
se refere o artigo 3". 

Arl 7~ O estabelecimento oficial de cré
dito que não entregar, no pr"azo, a qualquer 
Município, ª parcela que a este pertencer das 
quantias depOsitadas na quínze"na anterior, fi
cará sujeito às sahÇbes aplicáveis aos estabe
lecimentos bancários que deixam de cumprir 
saques de depositantes. 

· § 1 o Sem prejuízo do disposto no caput 
deste artigo, o estabelecimento ofical de cré
dito será, em Qualquer hipótese, proibidO de 
receber os depósitos mencionados no artigo 
39, por determinação do Banco Central doBra
sil, a requerimento do Município e mediante 
prova do fato. 

§ 2o A proibição vigorará por prazo _não 
inferior a dois nem superior a quatro anoS, 
a Critério do Banco Celi:tral do Brasil. 

§. 3• Enquanto durar a proibição, os dep(> 
gjfõS serão obrigatoriamente feitos no Banco 
do Brasil S/A, para o qua1 deve ser imediata
mente transferido o saldo em poder do estabe
lecimento infrator. 

§ 49 Findo o prazo da proibição, o estabe
lecimento inffator poderá tornar a receber os 
depósitos, se escolhido pelo Poder Executivo 
Estadual, ao qual será facultado eleger qual
qUer outro estabelecimento oficial de créditO. 

Art. 8° Os MunicípiOS terão acesso aos 
documentos fiscais que tíverem serVido de ba
se à fiXação do valor adicioflàdo _ocorrido em 
seu território. - -- - - --
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§ 1 ~ Sem prejuízo do cumprimento de 
outras obrigações a que estiverem_sujeitos por 
lei federal ou estadual, os produtores serão 
obrigados, quando solicitados, a infOrmar às 
autoridades municipais o valor e o destino daS 
mercadorias que tiverem produzido. 

§ 2~ Os MuniCípios poderão verificar os 
documentos fiscais que, nos termos da lei few 
dera! ou estadual, devam acompanhar as merw 
cadorias em operações de que participem prow 
dutores, industriais e conlerciailtes estabele
cidos em seu território; apurada qualquer irre
gularidade, os agentes municipais deverão co
municá-la à repartição estadual competente. 

§ 3"? Aos Municípios é vedado apreender 
mercadorias ou documentos, impor penali
dades ou- cobrar quaisquer taxas ou emolu
mentos em razão da verificação mencionada 
no parágrafo anterior. 

§ 4~ O disposto no § 4~ não prejudicará 
a celebração, entre os Estados e seus Municí
pios, de convênios para assistência mútua na 
fiscalização dos tributos e permuta de infor-
mações. · 

Art. 9" Para efeito de aplicação do artigo 
10, item V, letra "b" da Constituição, conside
ra-se inadimplente o Estado que deixar de de
positar, no todo ou em parte e nos prazos 
a que se refere o artigo3~eseu §-lo, as parcelas 
da arrecadação, do Imposto sobre Grculação 
de Mercadorias pertencentes aos Municípios. 

Art. 1 O. A legislação estadual poderá dis
por que importância não superior a 1% (um 
por cento} da parcela municipal do Imposto 
sobre Circulação de Mercadori!3s seja desti· 
nada ao custeio de despesas administrativas 
com aplicação do presente Decreto-Lei. 

Art. 11. Mediante convênio celebrado 
com a concorrência de todos os Municípios, 
os Estados poderão estabelecer outros crité~ 
rios de distribuição das parcelas pertencentes 
aos Municípios bem como a1terar os p-razos 
previstos neste Decreto-Lei. Os convênios te
rão sempre prazo ·determinado. 

Art 12. sem prejuízO do disposto no arti
go segundo do Decreto-Lei n~ 1203 (""'), de 
18 de janeiro de 1972, os Estados poderão 
adotar, no corrente exercício, índices calcu
lados com base no valor adicionado verificado 
nas operações realizadas em 1970, observado 
o disposto no § 2~ do artigo-11 deste Decre
to-Lei. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo 
o índice provísório deverá ser publicado até 
15 dias da publicação deste Decreto-Lei e o 
definitivo, 30 dias depois, sendo de 1 O dias 
o prazo de reclamação a que se refere o § 
1~ do artigo 29. 

ArL 13. Na primeira aplicação do critério 
previsto nos artigos 19 e 2", o Estado poderá 
apurar os índices com base no valor adicio
nado ocorrido no· ano· civH iinediatamente an
terior. 

Art. 14. Este Decreto-Lei entrará em viQOr 
na data de sua publicação. 

Art. 15. Revogam-se as disposições le
gais _em contrário, especialmen~e o Decreto
Lei n' 380 ('),de 23 de dezembro de 1968. 

Emflio O. f!Iédic_i- Presidente da República. 
Antônio Delfim Netto. 

-c PROJETO DE LEI DO SENADO 
I'!' 327, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Estabelece normas gerais aplicáveis ao 
Imposto sobre_ vendas fJ varejo de com-

-- bustíveislíquidosegasosos, excetooóleo 
diesel- !WC de competência dos Muni

. cfP.liiS.-

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1 c Constitui fato gerador do Imposto 

sobre vendas a varejo de combustíveis liquidas 
e gasosos a venda, efetuada a varejo, de com
bustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo di e
sei. 

Parágrafo _úni~o. Para fins de incidência 
do imposto consideram-se a varejo as vendas 
efetuada-s, em qualquer quantidade, para con
sumo. 

-M. 29 A base de cálculo do imposto é 
o valor da venda dos combustíveis, incluídos 
o montante pago a título de outros tributos 
e- ãS despesas adicionais debitadas pelo ven
dedor ao comprador. 

Parágrafo único. Montante do imposto é 
considerado parte integrante e indissociável 
do valor referido no "caput" deste artigo, cons
tituindo, o respectivo destaque nos documen
tos fiscais, ·mera indicação de controle. 

Art. 39 A alíquota máxima do imposto é 
de6%. 

Art. 49 Contribuinte do imposto é o ven
dedor, no varejo, de combustíveis líquidos ou 
gasosos. 

Parágrafo único. A lei poderá atribuir a 
condição de contribuinte substituto ao distri
buidor e ao atacadista. 

-Art. 5" ._Para fins de incidência do imposto, 
considera-se local da venda: 
I- o da entrega, quando se tratar de venda 

domicilia-r; _ 
II- o do_ estabelecimento vendedor, -nos 

demais casos. 
Art. 69 Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

JustlHcação 

Na _esteira do ordenamento constitucional, 
o projeto visa a defin"ir, com -o caráter de norma 
geral de natureza tributária, o fato gerador do 
imposto sobre as vendas, no varejo, de com· 
bustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo die
sel. 

Assim_~_ (jue o seu artigo 1 ", em seguida 
à transcrição, no eaput, do inciso III, do artigo 
156 da Constituição, assenta, no parágrafo 
únlco, o con-ceito de venda a varejo. 

Ainda à luz das disposições da Lei Maior, 
o artigo 2" r_:vca a _base: qe cálculo do imposto 
identificando-se çom o montante integral paM 
go pelo ·consumidor do combustível, acres
cido, obviamente, do valor da respectiva carga 
fisca1. 

Quanto à_alíquota máxima do tributo, é esta
tuídci eri16%, cabendo aos Munidplos, ao for~ 

mularem suas próprias políticas fiscais, cria
rein,_everifualmente, faixaS ditributaÇâodiverM 
sas para cada tipo de combustível. 

Já o artigo 4~ se volta à sujeição passiva, 
indicando os contribuintes do imposto e admi
tindo a substituição tributária. 

Por fim, obstando o conflito de competência 
entre os ML!nicípios, o artigo 5" se atém à _con~ 
ceituação do local da venda, para os fins da 
incidência do tributo. · 

Sala das _sessões, 11 de outubro de 1989. 
-Diva/do Suruagy. _ 

·· LEGISLAÇÃO CITADA 

COI'!STTITliÇÂO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

"Art. 156. Compete aos Municípios insti
tuir impostos sobre: 

III- vendas a varejo de combustíveis líquiM 
dos e gasosos, exceto o óleo diesel; 

·-····-······················---·---·-·---·---''-'-
§ 4° Cabe _a lei complementar: 
I- frxar as alíquotas máximas dos impostos 

previstos nos incisos III e VI;" 

PROJETO DE lEI DO SENADO 
1'1' 328, DE 1989- COMPLEMEI'ITAR 

Estabelece nonnas gerais aplicáveis ao 
Imposto Sõbre transmissão. ''intetvivos'; 
a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, 
e de direitoS reã!s sobre imóveis, eXceto 
os de garantia, bem como cessão de di
reitos à sua aquisição -ITBI-!V. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O imposto, de competência dos 

Municípios, sobre transmissão "intervivos'', de 
bens imóveis e de direitos reais sobre eles, 
tem como fato gerador: 

1-a transmissão "intervivos", a qualquer 
título, por ato oneroso: 

a) de bens imóveis, por natureza ou acesM 
são física;-

b) de direitos reais sobre bens Jmóveis, ex
ceto os de garantia. 
li- a cessão, por ato oneroso: 
a) de direitos relativos à aquisição de bens 

imóveis; 
b) do direito à sucessão do enfiteuta. 
Parágrafo único. A arrecadação do impos

to compete ao Município da situação do bem, 
ArL 2° O imposto não incide: 
1-sobre a transmissão de bens _ou direitos 

incorporados ao patrimôriio de pessoas jurídi
-cas em realizaçii_o de capital; 

II- sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrente de fusão, incorporação, dsão ou 
extinção de pessoa jurídica. 

§ 1" O disposto nos incisos I e Ir deste 
artigo não se aplica às hipóteses em que a 
atividade preponderante do adquirente con
sista na compra e venda desses bens ou direi
tos, bem como na sua locação ou arrehda
mento mercantil. 

§ 29 ConsideraMse caracterizada a ativida
de preponderarite, quando mais de 50% (cin---
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qüenta por cento) da receita operacional da 
pessoa jurídica adquirente consistir nas tran
sações mendonadas no parágrafo anterior. 

Art. 3~ São contribuintes do imposto, 
conforme dispuser a lei munícipal, quaisquer 
das partes envolvidas nos atas ou contratos 
que se constituam em seu fato gerador. 

Art. 4' A base de câlculo do imposto é 
o valor de mercado dos bens ou direitos trans
mitidos ou cedidos. 

Art. 5" Esta lei entrará em vigor na da:ta -
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

O Constituinte de 1988 deixou pouco espa
ço para o legislador complementar, enquanto 
voltado à tarefa de dispor acerca do imposto, __ 
de competência municipal, sobre a transmis
são "intervivos.,., a qualqUer títUlo, por ato one
roso, de bens imóveis, por natureza ou aces
são física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos à sua aquisição. 

De fato, o próprio nomem jurls do tributo, 
consignado pelo inc[so 11, do art. 156 da Cons
tituição, já delineia, preciSamente, o seu fato 
gerador. 

Em ·seguida, o parágrafo segundo do mes
mo citado artigo prevê as hipóteses de não 
incídência do imposto, fixando, ainda, a com
petência para arrecadá-lo, como sendo do 
município de situação do jmóv_el. 

O projeto repete, destarte, em seu art. 1 ~. 
o texto constitucional, apenas especificando 
as hipóteses de transmissão de imóveis e ces
são de direitos sobre imóveis, a título oneroso, 
agasalhadas pela lei civil. 

Igualmente uma transcrição das normas da 
Lei Maior, o art. 2" se atém à não incidência 
do imposto, assentando, porém, no seu § 2~. 
critério para identificar-quáfldO Seria prepOn-
derante a atividade do adquirente, para o fim-
de autorizar a carga fiscal, mesmo se a trans
missão ocorre em realização de capital, ou 
por força de cisão, fusão, incorporação ou ex
tinção de pessoa jurídica. 

Quanto aos contribuintes do tribUto, a sua: 
definição fica remetida para a lei ordinária que, 
para tal, escolherá quaisquer das partes envol
vidas na transação (art. 3"). 

Por fim, o projeto indica, no art. 4'!, a ba~e 
de cálculo do imposto, elegendo, para esse -
ftm, o "valor de mercado" dos bens ou direitos 
transmitidos ou cedidos e abandonando, por 
conseguinte, a expressão "valor venal", des
gastada, deformada mesmo, enquanto rela
cionada com a tributação-pelo Imposto Predial 
e Territorial Urbano. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1989. 
- Divaldo Suruagy. - ~ 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSillUiçAO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

.. Art 156. Compete aos Municípios insti
tuir impostos sobre: 

II- transmissão "inter vivos", a qualquer tí
tulo, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou_ acessão física, e de direítos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem com 
cessão de direitos à sua aquisição; 

§ 2" O imposto ~~visto no inciso II: 
1- não incide sol _ a transmissão de bens 

ou direitoS, -incorporados ão Çiatrimônio- de 
pessoa juridícà em realização de caPitãi: riem 
sobre a transmissão de bens ou direitos decor
rentes_de_fu_são;.Jncorporação, cisão ou extin
çãÕ de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, 
a atividade preponderante do adquirente for 
a compra e venda desses bens ou_direitos. 
locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil; ___ _ _ _ _ _ _ __ __ 

II- compete ao município da situação do 
bem." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro) 
-Os Projetos-fldos serã-o p-tiblkados-e-reine
tidos à comissão competente. 

O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro) 
-=ESfá esgotado-o-tempo destinado ao Expe
diente: 

Estão presentes na Casa 44 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJJ;:TQ DE RESOLUçAO 
N" 68, DE 1989 

(Em regime de urgência, art. 336, c 
i'!<? __ ~~~~r:nento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n~ 63, de 1989, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a ur
gência e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador F ran
cisco Ronemberg, para emitir parecer. 

O SR. FRANClSCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Para emRir pareCer.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, apresentado pelo 
eminente Senador Jutahy Magalhães é enca
minhado, para exame à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Odadania o PRS n~ 63789, 
que dispõe sobre a urgência e dá outras provi
dências. 

Ao projeto, no prazo regimental, foi apresen
tada _uma emenda, um substjtutivo, por S. Ex•, 
ó nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

No projeto, em sua essência, estabelecewse 
que a chamada "urgência urgentíssima", a as
sinalada no art 336, letra b, do Regimento 
lnterilo, só pode ser feita na 2~ sessão ordinária 
após a aprovação do requerimento que a soli
cita, e não mais na __ mesma sessão. 

No Substitutivo ao Projeto Oferecido, por 
outro lado, é estabelecido que esta "urgência 
urgentíssima., põde -se-r realizada na mesma 
Sessão, desde que, no entanto, o requerimen
to, se aprovado, contenha cinqüenta subscriw 
tares (2/3 dO Senado),-efiminada a pOsSibi
lidade de Líderes, que representem este__núw 
mero, dele serem autores. _Fica estabelecido 
ainda que esses 50 subscrítores devem estar 

presentes na Casa quando da deliberação da 
proposição que subscreveram. 

As demais disposições, tanto- do projeto 
quanto do substitutivo, são, essencialmente, 
adeqUações regin1entais. 

O argumento cehlral é ter-se- "a possibi
Jidade concreta dO perfeito conhecimento da 
matéria em apreciação " ... é a ne"t'es·sidade 

_ da existência de tempo razoável para que este 
conhecimento possa ser obtido em toda a sua 
inteireza'' pois só assim os Srs. Senadores "po
derão manifestar-se pelo voto, de modo cons-
ciente":- c:. --- --

No que se refere à constitucionalidade e 
juriçlíçjdade, não há reparos a fazer: ambas 
as proposições sãó constitucionais, jurídicas 
e cqm boa técnico;~. legislativa. 

No mérito, igualmente, a intenção é louvá
vel, nada justificando que o parlamentar vote 
sem perfeito conhecimento da matéria em 
apr~ciação. _ __ _ _ _ _ ___ _ 

E a]J~olutame[l_te necessário, ainda; alíás, é 
da natureza do processo decisório, que haja 
um femp'o hábil para neQ:ociações, geralmente 
inevitáveis, de ordem política, que levarão ao 
desejado consens_o. Esta fase. fatalmente, só 
tem início quando há a certeza do momento 
da apreciação de matéria. Acreditamos que 
o prazo de 48 horas, como consta do projeto, 
é o mínimo que se pode estabelecer para esta 
finalidade. 

O fundamento da urgência, Ou seja, a ne
cessidade imperiosa de se realizar alguma coi
sa, sem o que advirão fatalmente gri:mde's pre
juízos que poderiain ser perfeitamente evita
dos, não exclui o necessário -conhecimeiJ.to 
da matéria, apenas reduz prazos e elimina for
malidades. _Uma decisão sem ciência da maté
ria viciaria o- processo e o tornaria ilegítimo. 

Nesta linha de raciocínio, não concordamos 
com a solução proposta no substitutivo apre
sentado, porquanto nele está contemplada a 
possibilidade de_ matéria legislativa ser apre
ciada imediatamente após a aprovação do re
querimento de urgência, isto é, na mesma ses
são, ainda que esteja dificultaâa a apresen
tação do requerimento. As assinaturas de 2/3 
dos Senadores não garantem que a matéria 
será estudada em todos os seus detalhes, per
manecendo essa tramitação com uma pressa 
indesejável. Ademais, assinaturas podem sig
nificar apenas apoiamento, sem aquiescência. 

Por estas razões, somos favoráveis ao Pro
jeto e Contráriõs ão Substitutivo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ale
xandre Costa, Relator da Comissão Diretora. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Si. Presidente, ~eço ~ palavra pela arde~. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. ~ a palavra. 

OSR. FERNANDO HENRIQUE CAR· 
DOSO (PSDB- SP. Pela ordem.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores, estou de acordo com 
o nobre Senador Jutahy Magalhães, quando 
S. ~ propõe restrições ao modo pelo qual 
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se concede a urgência urgentíssima. S. Ex" 
tem razão. Podem ocorrer casos em que real
mente seja necessário procedimento de mais 
urgência. Sugeri, entã-o, houv_esse a assinatura 
de 213 dos Srs. SenadOres que estivessem -pre
sentes, para não ficarmos amarrados sem ne
nhuma vâlwla de escape. Dois terços dos Srs. 
Senadores assinando e estando presentes, en
tendo que, eventualmente, pode ser um meca
nismo ·necessário para o funcionamento da 
Casa. Faço esta consideração e peço ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães considere este 
ponto de vista. 

O Sr. Jutahy Magalhães - De minha 
parte, não haveria nenhum problema. Está 
mantida a urgência urgentíssima no mesmo 
dia para calamidade pública, por exemplo. Es
tá mantida no projeto. O Projeto não retira 
esta possibilidade. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Pode não ser_ calamidade pública, 
pode ser, às vezes, uma quesrno política. Assis
timos no Congresso tantas v~es ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sim. Mas não 
tenho nenhuma restrição ao substitutivo de 
V. Ext Agora, factível ou não, já não depende 
de mim. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO -Se V. Ex" não tem nenhuma reStri
ção, apelo ao nobre Relator. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Eu não tenho 
nenhuma restrição. Entendo apenas que vai 
ser difícil de se conseguir. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Muito difícil! Mas temos que evitar 
o abuso da: urgência urgentíssima._Concofdo 
com o nobre Senador Jutahy Magalhães. Sa
bemos também, aqui, por experiência direta, 
que há matérias, às vezes, de maior relevância 
em que não há mecanismo ·que permita a 
votação. Então, neste caso, há uma válvula 
muito difídl, que, de toda forma, seria uma 
válvula. 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, o_ilustre Senador 
Jutahy Magalhães disse_ que será muito difícil 
conseguir-se a assinatura de 2/3_ do Senado. 
Se, _de fato, não tivermos os 2/3 preselites 
num instante de grande necessidade ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - I:: porque não ê importante. 

O Sr. Edison Lobão - Não. A matéria 
pode ser importante~ Apenas não estarão pre
sentes os 2/3. Daí o fato de se ter criado a 
possibilidade, a faculdade de os Líderes que 
representam os 2!3 as_sinarem. Entendo que, 
se pudéssemos adiar essa votaçáo para a pró
xima semana, para pensarmos melhor uma 
fórmula, seria o ideal. De qualquer modo, o 
nobre Senador Jutah.Y Magalhães tem alguma 
razão. Oeio que esta é matéria sobre a qual 
somente agora estamos tomando consdên
cia. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Edison Lobão, permita-me defender o 
projeto. V. Ex!' acha necessário que esse pro-

jeto seja estudado até a próxima semana. lma·_ 
gine os projetes que aprovamos aqui "em ci
ma da perna", em 5 _min.utos, 10 minutos, 
com emendas, com substitutivos que não co
nhecemos. Se se mantiver isso no Regimento, 
veja V. Ex', pera uma incoerência. Se esse 
projeto, que vem ~xatamente para evitar que 
aconteça isso· - votar sem se conhecer -, 
V. Ex> entende que é necessário uma semana 
para estudá-lo, agora imagine votar-se aqui 
como temos votado. Pelo menos eu já estou 
cansado de votar aqui projetes que não sei 
do que tratam. 

O Sr. Edison Lobão - V. Ex' não ouviu 
o que- eu disse fOgo no início. Disse que V. 
Ex• tinha razão. Esta é matéria sobre a qual 
devemos meditar um pouco, porque, de fato, 
temos votado aqui em regime de extrema ur
gência coisa sobre a qual não discutimos. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO-Sr. Presidente, acredito ser razoável 
l,n;n~estudo um pow::o maí~ prolongado, desde 
que não seja uilia posteigação, porque aí o 
nobre Senador Jutahy Magalhães tem razão. 
Acho que é necessário um mecanismo de 
méiO termo. Nunca fui do PSD. Segundo o 
Nobre Senador ·Humberto Lucena, sou o 
maior pessedista da esquerda. Talvez seja. 
Aliás, maiOr é um exagero de S. Ex• Pertenço 
a uma escola que tem ligação com a de S. 
Ex' - e tomo como elogio -. no sentido 
de que, com a experiência nossa, é necessário 
ser mantido algum mecanismo que permita 
rapidez. Por outro lado, o abuso também tem 
que ser coibido. Confessa que o nobre Sena
dor Jutahy Magalhães tem razão. Votamos 
matéria ..,.-- e sinto-me à vontade, porque o 
autor fui eu e o relator, o nobre Senador Jarbas 
Passarinho - a respeito das eleições, de fato 
votamos a matéria de forma atropelada, por
que havia Um 'prazo constitucional. Foi de boa 
fé, foi aberta, mas a votação foi atropelada. 
O nobre Senador Jutahy Magalhães tem razão. 
Também me sinto_à vOntade, porque não per
tenço à Maioria. Quem no~malmente, gosta 
desse mecanismo é a maioria. Estou pensan
do i_nstitucionalmente, par~ que o Congresso 
funcione. 

- OSr.JarbasPassarinho-Amaiorrazão 
que ·assiste ao hobre Senador-JUtãhy Maga
lhães ·e exatamente esta discussão sobre o 
projeto de sua autoria. É em regime de urgên
cia, urgentíssirria, que estamos votandO. Eu 
gostaria que V. Ex• me informasse, como autor 
do substitutivo; qual é a razão da eliminação 
da redação do art. 336, alínea c: "quando se 
pretenâa-irlC:luir em Ordem do Dia matéria 
pendente de pareceres". Desaparece no pro
jeto do nobre Senador Jutahy Magalhães, não 
aparece, e não está no substitutivo de V, Ex"$ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO~ V. & tem razão, poderíamos re
pensar esta matéria. 

-Creio que tem razão mesmo o nobre Sena
dor Edison Lobão._ Vamos dar a nós mesmos 
uma-semana de praZo, e, na próxima terça 
ou quarta-feira, aprovamos ou não. Há condi
ção de que seja votada. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Havia, nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, uma 
tendência agui, quaildo eu Cheguei ao plená
rio, de rejeição aO projeto. Cotiversamos e 
concluímos que não havia razão de r_ejeitar 
o projeto. A iniCiativa do nobre Senador Jutahy 
Magalhães nos parece perfeita, na medida exa
tamente em que sempre culpamos a vassour_e 
pela existêrida do líxo. QÚe"r dizer; é o abuso 
que está fazendo modificar um dispositivo re
gimental, porque, com a facilidade com_ que 
nós, Líderes, assinamos isso e, entáo, se faz 
um requerimento com dois terços dos presen
tes, simbolizados nos Líderes. Agora, o que 
me chamou a atenção foi - se V. Ex• ou 
o nobre Senador Jutahy Magalhães pudessem 
me informar, para a votação de hoje- o por
quê da elimin·ação dã redação que está no 
Regimento, no art. 336, létra C, "quando se 
pretenda incluir- erh Ord~m do Dia m·atéría 
pendente de pareceres". E uma urgência~ Eli
-minou--se isso e, no original, que é o projeto 
de resolução, coloca-se na letra C, "quando 
se pretenda a ãp"redãÇão da matéria na quarta 
Sessão ordinária subseqüente à aprovação _do 
reqUêrltTI-eritO-·'. Entendi qUe era isso que que· 
ria o nobre Senador Jutahy Magalhães. No 
caso, fica na_alínea "'a": urgência urgeil.tíssfma 
màntida para os casos de calamidade e guer
ra; na alínea "b", ficaria COm 48 horas, e na 
"c",- ficàrla praticamente com 4 diãs. Então, 
seria esta a se'qüência: Imediata, 48 horas ou 
4 dias. E o dispositivo que o Régimento previa 
antes, não seria o caso de mantê-lo? "QUando 
se pretenda incluir em Ordem do Dia matéria 
pendente de pareceres": 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO -É, porque normalmente aí ê que 
se dá a urgência. 

O Sr. Jutahy Magalhã~s- Senador Fer
nando Henrique Cardoso, V. EX" me- Perriiite 
um es~larecimento?. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO -Se V. Ex' me permite, já encerrei 
o que teria a dizer. Acho melhor V. Ex' pedir 
a palaVra à Mesa; seria mais razoável. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa está deixando o debate exatamente 
anti-reQimental porque deveria ser colhido· 
agora o parecer·da Comtssão Diretora. Por 
isso mesmo a_ Presidência também vai entrar 
nesse jogo anti-regimental. 

A preocupação de toda a Casa é evitar o 
abuso e não o uso: O próprio Senador Jutahy 
Magalhães não se_ oporia ao uso dessa medi
da, mas se opõe ao seu abuso. 

Tenho a impressão de que, se fosse possível 
encontrar uma fórmula que assegurasse o uso 
e se evitasse o _abuso, todos nós .estaríamos 
de acordo. 

Entendo qUe este é o pensamento que 
orientou o nobre Senador Jutahy Magalhães, 
sempre ·preocupádo com o· bOm -andamento 
dos trabalhos nesta Casa. Penso que traduzi 
o pensamento de ·s. Ex' No entanto, gostaria 
de saber se esta realmente foi a preocupação 
de S. Ex': não evitar o uso, porque este, em 



5722 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Outubro de ) 9!}9 

algum momento, pode ser necessário, mas 
o abuso. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, em primeiro lugar, a urgência 
que pedi para esse projeto nãoJól.a urgêrida 
urgentíssima, foi aquela: ürgêTiCia com qUe v o_; 
tarnos o requerimento de urgência, que foi 
colocado em pauta no dia seguinte para a 
votação da matéria, durante quatro sessões, 
e dar tempo para quê cada um pudesse estu
dar os projetas com suas propostas, com aqui
lo que desejasse fazer, com este te01po que 
hoje o nobre Senador Edison Lobão está pe
dindo. 

Então, o pedido para se colocar em pauta 
foi dado para que todos acompanhem os avul
sos recebidos diariamei'fte.- diZendo quais são 
as matérias que vão entrar na Ordem do Dia 
daqui a três ou quatro se_ssões. Não foi pedido 
urgência urgentíssima para decidir aqUi em 
cima da perna. -

Realmente, o meu desejo é evitar abusos. 
Sr. Presidente. há dez anos sou s~nador, 

menos do que V. Ex' e menos do que alguns 
Srs. Senadores. Nunca_ vi chegar-se ao frrn 
do semestre sem que não tivéssemos aqui 
dez, quinze, vinte sessões Corridas -para votar, 
em regime de urgência urgêntí.Ssimé., matériàs 
que acabaram de chegar da Câmara dos De
putados, nem sabemos do que tratam. Che
gam matérias aqui e entram logo em regime 
de urgência urgentíssima, __ sem termos ne
nhum conhecimento do que tratam. 

Sr. Presidente, estou_ cansado _dis_so. Este_ 
é um ponto de vista meu, pessoal. O nobre 
Senador Jarbas Passarinho às vezes até brinca 
comtgo, dizendo: Vou ler o parecei" olhando 
para você. Não devemos mais contlnuar cOm 
essa prática. Em caso de calamidade pública, 
hâ possibllidade. No caso que o nobre Sena
dor Fernando Henrique CardoSO propõe, a as
sinatura de 50 Srs. Senadores também é viá
vel. Se facilita-rmos, vamos cair no abuso de 
novo; se entrarmos no _facilitário comum de 
todas as épocas, vamos cair no abuso. N., fran
camente, não tenho nada a dizer. Quando 
~tpreseritamos-tirfi--projeto, sabemos-CJüe- e1e 
pode ser aprovado, rejeitad~ arquivado, joga
do no lixo, emendado etc . .t: para tomarmos 
a1guma decisão, e esta esperamos seja a favor 
ou contra. Francamente, digo, com toda pure· 
za d'alll'la, procurarei evitai" votação e[n regirrie 
de urgêhcia urgentíssima, se não tiver conhe
cimento da matéria. 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Pois 
não. 

O Sr. Edison Lobão- Nobre Senador, 
tenho a impressão de que V. Ex• tem a unani-

midade do Senado quanto à sua_ iniciativa. 
ESta~ se -pedindo apenas- ãl9urls- poucOs dias, 
para se tentar melhorar ainda mais â proposta, 
que é útil e_ oportuna. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não 
sou contra, não tenho nada contra, nobre Se~ 
nador. Desejo apenas que não digam que pedi 
patirVõtar com urgência urgentíssima. Quero 
dizer que foi feito: cada um pôde ler, pôde 
estudar, teve tempo suficiente para isso; se 
não utilizou o- tempo, foi por outras ra~ões_. 
Se..o PreSide'ilte decidir adiar a matéria, vamos 
i:í.diá-la; se qulserem fazer nov~s emendas, va
mos emendá-la; se quiserem rejeitar, vamos 
rejeitá-Ia. Agora, vamos decidir. 

O Sr. Jafbas PaSsarlrltio- Perrriite-ffie 
V. Ex"- uln aparte? 

O SR JOTAHY MAGALHÃES. - Com 
muito praz_er, nobre Senador Jarbas Passa-
rinho. -- -

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Sena
dor Jut_ahy Magalhães, primeirÇI, o_ reconhe
cimento de que não_ ~stá send9 votadc;> ~m 
regime de urgê_ncia urgentíssima, [Tl_ea_ culpa. 
Quando eu percebi a desinformação geral, eu 
admiti também que nós estávamos sob pres
sãO dO tempo, quando não .era verdade, pois 
todos sabemos que urgência urgentíssima 
nó~ _votamos na mesma sessão. E o projeto 
de V. Ex~ já entrou aqui arlteS e fcii ãprOvado 
o requerimentO _exatamente feito neste .senti~ 
do. Creio eu _até que assinéi também o requeri
mento. A minha_ pergunta é sobre a conve
niêtida Ou iião- de- exdUii" a alíne_a c, como 
estãva coloÇ-ada, porque V. Ex• im.ida a reda
ção. Seria por quê? Teremos a _alínea a, a 
alíneab,_ que é esta com a_nova colocação, 
e a 'ãlíneã c-..::.:.. parece até -uma inovação do 
Regimento atual---:- que diriã: "quando se pfe- · 
tenda incluir em Ordem do Q_ia matéria pen
dente de pareceres", _N_a _ _dúvida, e realmente 
não estudei o projeto, tenho que confessá-lo, 
eu .me perguntava se valeria a pena, então, 
manter isso em quatro tipos de urgência ou 
não, porque a figura de "quando se pretenda 
incluir em -ordefn do Dia matéria pendente 
de pareceres" é uma figura qUe pode merecer 
urgência também, pode justificar uma solicita
ção de urgêndá. E, na reda:ção, V. EX' exclui 
~ssa redação; s_ubstitui por outra, totalmente. 
E como eu entendi. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sim: 
V. Ex~ pOde ter rciz~o nisso, porque também 
quando se quer _ir1cluir m_até~ia que está de
pendendo de parecer é um processo adequa
do. Talvez _isso possa ter passado desperce~ 
bido. . 

A idéia que tenhO -é esta:- nãO se ·razer a 
urgência urgentíssima na bÇ2se do voto de lide
rança. Estéi- é a minha: proposta. Se for na · 
h_ase de número de sigratáiios aqui presentes, 
tudci bem; agora, líderes representando 2/3, 
não, porque isso se consegue até nos gabi
netes. 

Por esta razão, manifesto a minha opinião 
contrária. Talvez seja uma opinião solitária, 
mas e uma àplnião coritíáriã, para qUe se con· 

sigam as assinaturas devidas para os 213- d~ 
ur9êrrda urgentJsSiJTlâ: Sa'u é:oritrário edSSQ;- _ 

St. Presidente, a decisão não é ó1iõha, a 
decisão é do Plenário e de V. Ex". Se Jõf para 
adiar, vamos adiar; se for para votar, vamos 
votar. 

O SR. PRESIDENTE (i'lelson Carneiro) 
- A Mesa esclarece que o prOjeto está em 
regime de urgência e n~o- pode s~r adi_ada 
suã apreciação, a não s_er que se peça a retira~ 
da-_d9 pedido de urgência, --~nquãntó o projeto 
est'à ém úri;Jênda, üm~ UrQênç_ia regularniente 
pedida, não é passivei adiar por oito dias, para 
prOsseguir. Neste casõ"lríaffios ferir o -Regi
mento de frente. Estou deixando hãver o déhã· 
te porque este interessa .à. própria atividade 
parlamentar. O debate amplo está sendo tra~ _ 
vado, sem os rigores regimentais, porque, real
mente, todos estamos interessados em coibii' 
os abusos, em buscar uma solução que possi
bilife o uso da urgência urgentíssima. 

Esta, creio, é a intenção de todos os pre
sentes. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presiden· 
te, peçó a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--:- ConceQo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem, sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, V. Ex~ colocou em discussão 
a matéria? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cànie1io) 
-Ainda não. Por isso ·mesmo, fora do R~gí
mento, estamos discutilido, porque, a rigor, 
a discussão só poderia ser travada, inclusive 
a intervenção do nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, depois do parecer da CO
missão Diretora. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Por· 
que eu intervim quando o Relator falou. Agora, 
ouvi muitos apartes cruzados. Realmente,_ V. 
Ex• tem inteira razão. Agora, acho também 
que, nesta altura, V. Ex ser compelido pela 
amizade ou pelo desejo demonstrado pela 
maioria, de retirar um projeto de urgência, reti· 
rá-lo de votação imediata, a mim me parece 
que nem V. EX' com o poder que possui, que 
não é ditatorial maS é democrático, poderá 
fazê·lo. Então, a solução seria usar aquele sis
tema da Constituinte, onde o Deputado Ulys
.se-s'GUimarães; qaetem mãt::rferuo-autocrâ.tíc:o 
do que V. Ex~. diga-se de passagem, susperidia 

- a sessão por cinco mínutos, e nóS, então, con
versaríamos aqui. 

Se V. Ex' aceitar esta sugestão, talvez s_ej8 
um ferimento menor ao Regimento. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson CaineíiO) 
- Se há unanimidade neste pedido, a Mesa 
se rende. A_ M_es_a_ e apenas um espelho ·do 
Plená~o. Se o Plenário deseja a suspensão ... 

O Sr. Humberto Lucena-Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Nelson C~meirO) 
-Concedo a palavra ao nobre Sena4of_H_U_f11~ __ _ 
bert9 Lucena. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pela ordem.) -Sr. Presidente, está em 
discussão? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não está em discussão, estamos debaten
do. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Pre· 
sidente, eu gostaria de dar a minha opinião, 
por entender que o nobre Senador Jutahy Ma
galhães pretende, com sua iniciativa, ordenar 
melhor os trabalhos do Senado. 

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro) 
- Coibir os abusos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Todos 
nós louvamos S. Ex" que nâo tem outro propó
sito senão o _de que todas as matérias aqui 
votadas venham a ser discutidas mais atenta
mente. 

Sabemos que no Senado, ao contrário da 
Câmara dos Deputados, a urgência urgentfs
sima por vezes tem-nos levado a situações 
de grande dificuldade. Inclusive esse regime 
especial de votação costuma fazer com que 
alguns Senadores discordantes da matéria 
porventura em apreciação, entrem num pro
cesso de obstrução, num Regimento que, ape
sar de reformado, como sabe V. Ex'. ainda 
é bastante liberal. 

Detive-me na leitura da proposição do Se
nador Jutahy Magalhães e, bem assim, do 
substitutivo apresentado pelo Senador Fer
nando Henrique Cardoso. A mim me parece 
que, se fosse possível um entendimento para 
se mudar a redação -do item J[ do art. 338, 
do substitutivo do Senador Fernando Henri
que Cardoso, talvez se pudesse sair desse im
passe sem nec_essidade de que se retirasse 
a urgência da tramitação do projeto. 

Eu pediria, portanto, a atenção do Senado'r 
FettJEihdo Henrique Cardoso e dos Srs. üde
res - Senador Jarbas Passarinho,- Senador 
Marcondes Gadelha, Senador Jamil Haddad, 
Senador Leopoldo Peres. que responde pela 
Uderança do PMDB, Senador Edison Lobão 
-para a seguinte subemenda de redação: 

Onde se lê: 
............................................ -... ·---
"Art. 338. .. .............. _ ............ , __ ............. .. 
I - ...................... _ ............................. - ... --
](-no caso do art. 336, b, por dois 

terços da composição do Senado, só po
dendo o requerimento ser recebido se 
todos os subscritos estiverem presentes 
na Casa~ .. 

dlr-se-la: 
"Art 338. .. ........................................ -........ . 
11- no caso do art. 336, b, pela assina

tura de dois terços da composição do 
Senado." 

Não haveria, assim, a exigência de que to
dos os subscritores estivessem na Casa. Por
que posso, perfeitamente, estar no meu Gabi_
nete, e às vésperas de viagem para o meu 
Estado, ser contactado por um autor de reque:
rimento, sobre determinada matéria, para que 
seja apreciada nesse regime de urgência ur-

gentissima, concordar com esse regime e, no 
entanto, no momento da votaçao,- não com;, 
parecer. 

Em suma, os doiS terços que subscreves
sem o _requerimento para efeito da urgência, 
n_q_ç:aso do art. 336, letra b, nãO teriam, neces
sariamente, que estar presentes na Casa para 
assinar o requerimento de urgência. Desde 
que haja a assinatura do Senador, que é Parla
mentar responsável pelo que faz, evidente
mente, acho que assim resolveríamos o pro
blema, indo ao encontro da iniciativa louvável 
do Senador Jutahy Magalhães, cujo propósito 
conheço - não é de hoje - e sei que não 
é outro senão o de melhorar, cada vez mais, 
o nível de discussão e votação, no Plenário 
do Senado Federal. . 
-E a sugestão-que faço, Sr. Presidente, visan

do um acordo que possibilite a imediata apro
vação do Projeto Jutahy_Magalhães. 

O Sr. Cid Sabola de Carvalho- Sr. Pre
~~~te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Ainda não há discussão, V. Ex- estará falan~ . 
do pela ordem. Os Srs. Senadores estão falan
do também pela ordem. A Mesa tem sido tole
rante, porque este assunto diz respeito à nor
malização dos trabalhos da Casa. Todos esta
mos preocupados em evitar os abusos, mas 
sem_ prejudicar o uso. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB --CE. Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
uso da palavra; diante da benevÕJência de V. 
Ex!' e de sua notável compreensão, para asso· 
dar-me às _soluções encontradas pelo nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

Na verdade, Sr. Presidente, as matérias trazi· 
das sob regime de urgência deixam os Sena
dare~ proibidos de um conhecimento maior 
do méritO em exame e as conseqüências po
dem ser desastrosas e não muito recomen
dáveis. É evidente que o projeto do Senador 
Jutahy Magalhães procura adequar _o Regi
mento Interno do Senado federal a uma reali
dade. Não deve ser tão_ fácil pedir urgência. 
E, ao se-peatr urgência, deve o Colegiada dis--
por do tempo suficiente para Poder conhecer 
e; por-q-ue nao-dizer, tentar o aprofundamento 
do mérito questionado. 

-o-substitutivo do nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, de certo modo, atenua a 
preocupação do Senador Jutahy Magalhães. 
Mas tanto uma preocupação como· a outra, 
tanto o projeto original como o substitutivo 
já são capazes de comedir o procedimento 
das Uderanças do requerimento das urgên
cias nesta casa. -
Qu~ tique paté'Ote, nÕ entanto, Sr. Presiden

te, a preocupação do Senador que, neste mo~ 
mento, usa da palavra com O trâmite dessas 
matérias. É evidente que a urgência urgentís· 
síma, como exemplo, é capaz de burlar a vigi· 
Jã:ncia democrática do Colegiada que porven
tura, ocasionalmente, se encontre em número 
menor do que seria natural. 
Po~ isso, quero ap9iar o projeto original do 

Senador Jutahy Magalhães nesta questão, por 
entender que ele realmente foi traçado diante 

da necessidade de comedir as urgências que 
têm levado esta Casa a soluções, votações, 
decisões e deliberações que nada honram a 
maturidade do Senado Federal. 

Falo pela ordefl!, ?r. Presidente, apenas pa
ra_ advertir o Cõlegiado a respeito dess-as ne
cessidades. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa, excepcionalmente, suspenderá os 
trabalhos por 1 O minutos à espera de que 
se chegue a uma solução, em face das diver
sas opiniões emitidas pelos Srs. Senaâores. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 8 minutos, 
a sessão é reaberta às 16 horas e 12 mi
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está reaberta a sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ale
xandre Costa, para dar o parecer da Comissão 
Diretora. 

OSR.Al.EXANDRECOSTA(PFL-MA 
Para emitir parecer. Sem revisão do Orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam V. 
~como um projeto, até então descOnhecido 
peJamaioria-dos que aqui se enCOntram, com 
a benevolência de V. Br, Sr. Presidente, permi
tindo um debate amplo, pôde ter elucidados 
todos os assuntos. 

A Mesa Diretora estuçlou prof1_1ndamente o 
assunto e o seu ponto de vista é aquele que 
v. Ex· exPrimiu: é pelo uso e _contra o abuso. 
Se é pelo uso e contra o abuso, como conter 
o abuso? _ ~ -

Só há duas maneiras de conter o abuso: 
crescer o número de Senadores, que é de 
213, manter esse número para a urgência ur
gentlssima, e fazer um apelo às lideranÇas 
da Casa para que evitem esses abusos. 

Ora, Sr. Presidente, hoje, 9 Senado abre 
seus trabalhos, pelo nosso Regimento, com 
4 Srs. Senadores. Basta que haja três Uderes 
presentes, e aí temos os 213 eXigidos para 
a urgência urgentíssima. 

Daí o substitutivo Fernando Henrique Car
doso exigir a presença do Srs. Senadores assi· 
nando os 213 para a urgência urgentíssima. 

Com as conversas e os debates aqui trava
dos, chegou-se ~ conclusão - nós conhe-

- cernas a Casa - de que um Senador sai, 
um outro entra, mas estão aqui, ora no café, 
ora em seus Gabinetes, e que essa presença 
torna-se muito dificil de se obter no momento. 
A Mesa abre mão da presença para substituí-la 
pelas assinaturas. Incluiu-se também no subs
titutivo o item c,- que não sabemos por- que 
dele foi retirado. 

Com esses providências, ficará - penso 
--= um bom projeto. Um projeto que evitará 
os abusos, a força das maiorias e os abusos 
das Uderanças. 

Este é .o parecer, Sr. PreSidente. 

O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Comissão Diretora concll.li favoravelmen
te ao substitutivo, com duas subemendas. 

A primeirã subeffieftda, de autoria do nobre
Senador Femarido Henrique CardoS_o, -dá a 
seguinte redação à aJínea d, do substitutivo: 
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"QUando se pretenda a inclusão da ma-_ 
téria na OrdeÍTI do Dia, prender1te de pa-
receres." · · · 

A segunda exclui a expressão: 

"Só podendo o requerimento ser rece
bido se todos os subscritOres estivererri 
presentes na Casa." 

Gostaria, agora, de abrir os debates. 
Conhecido o parecer, passa-se à discussão 

da matéria. 

O item c do art. 336 c_ontinuaría em vigor, 
e com a letra b somente seria passível de ur
gência urgentissima s_e apresentado o requeri
mento com a assinatura de 35 Srs. senadores 
presentes na Casa, ainda qUe não eStiVeSsem 
presentes no plenário. 

Creio que este é o entendimentO. 

O Sr. Jutahy Magalhães-Trinta e cinco, 
Sr. Presidente? -

O SR. PRESIDENTE (Nelson~ Carneiro) 
.- Dois terços. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Então, são 
50 Srs_._ Senadores. . · 

O Sr. Jarbas Passarinho*- Permita-me 
V. EX' Desaparece a figura da urgência na mes
ma sessão, porque agora a urgência b Será 
aquela com 48 horas. Não é bem a maim
tenção da b com essa diferença de ~~sina- · 
turas. Em b, aparece a figura da urgência ur~ 
gentíssima, A alínea a, indiscutivelmente, per
manece, e a b desaparece; na mesma sessão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pode ser tam
bém pelos líderes, para ser votado dois dias 
após. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Ex.atamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneírol 
- São duas hlpóteses de urgência urgentís
sima: uma, assinada pelos líderes, que seria 
votada dois dias depois: outra, assinada por 
213 dos senadores presentes na Casa. As_si
nada por 2/3 e não pre-dsam estar na Casa? 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não. Já hou
ve quem quisesse acrescentar que seria apre
sentado o diploma de Senador, tafnbém. - -

O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro) 
- Na mesma sess.ão, na hipótese de ser assi
nado por dois terços. Ou_ b, na hipótese de 
duas sessões. A letra ct com quatro sessões, 
continua. E criar-se-la ou a hipótese para uma 
mesma sessão_, quando o requerimento tives· 
se sido assinado por 2/3, ou duas sessões 
depois, se apenas assinado pelos líderes que 
representam 2/3. 

Acho que este é o pensamento generalizado 
da Casa, depois dos debates trava_dos. 

Assim sendo, e em face do parecer neste 
sentido, do fiõbre_ .Se_:n~dor Alexandre Costa, 
representando "' Mesa, _g__n@_ havendo quem 
peça a palavra, encerro_a disc.J.J.Ssão. 

O ~R. PRESIDENTE (Nelson Carneirol 
- Em votac;ão o substitutivo, sem prejUízo -
das emendas. 

Os Srs. Seri"ãdores que aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ _ _ _ 
Passa-se ~ votação das emencjas, que têm 

pareêer TaVõrável da Comis_são DlreiDra, con
tra o quãl,' parece, hão se isÚrge a Comissão 
de Çonsti~lção, -Ju'stiça e Cidadania. Já que 
tiá emend;;is, a Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania deve prcinunciar~se sobre a_s 
emendas_oferecidas. . _ 
-- Concedo a palavra ao nobre Seoa_dor Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB --SE. Para emitir parecer. Sem r.evi
são do osªdQr.) ~Sr. Presid<:;nte, Srs. Se.nado
·res, a -comissão de Constituição, Justiça e-G· 
dadania-j1rapr"esentoü o seU pa:ré"t:er ãpróvan
do a propóstaa emenda do Senador_doJutahy 
Magalhães e rejeitando a proposta a emenda 
do Senado_( ferna_ndo Jien_Jjgu~ Cardoso. __ 

QuantO __ às,•:a~mais emeildãs, parece~ine 
que há o cOiiséõsOCJe.Sta Casa, e es"fã CoiTiis
são não Vê--por qUe téjeffa-las,- quan&,~ o -seu 
propósito·é,_tão-somente encontrar urna solu· 
ção que SeJa o desejo de todôs os Srs. Sena-
dOres. - -

É o parecer, Sr. Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sendo ifsSiin; passa-se _à- votação das 
emendas em globo, 

Em _vota~ão> .. 
_·os Sr.S."SenadOrhs que as aprovam queira.m 

permanecer sentados. (Pausa.) 
-Aprovadas. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Sr. Presidéhte, peço a· Palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConC~~o-a "palãVra -à v. Ex• 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB- SP. Pela ordem.) -Sr. Pre· 
sidente, foi ·aprovado o meu subs-titutivo com 
as emendas?_ 

O SR. PRESIDENTE (NéTsori-taineiro I 
-Siin, foi issO. (Pausa.) _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnefro) 
- Sobre a mesa, redação do vencido para
O turno suplementar que vai ser lida pelo Sr._ 
19 s~c::retário. 

- --É lida_a_seguinte. 

PARECER N• 238, DE 1989~ 
-----roa Comissão Diretora) 

Redaç~o do vencido para o fumo su
plementar do SubstJ'tutivo ao Projeto .d~ 
Resolução n9 _63, _de 1989. 

A ComiSsão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo ao Projeto de Resolução n" 63, d~ 1989, 
de_ autoria dO Senador Jutahy Magalhães, que 
dispõe sobre a urgência e dá outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da ComJs·são, 11 de outu
bro de 1989. - Iram Saraiva, Presídente -
Pompeu de Sousa, Relator --Antônio" Luiz 
Maya - Lof!remberg Nunes Rocha. 

ANEXO AO PARECER No 238, DE ~rg89 

Redaçào do vencido para o. turn_o _SJ_.J_-_ 

plementar do Substitutivo ao ProjêtO de 
Resolução no 63., ae 1989, ·"que dispõe 
sobre a urgência e dá outras providên
cias': 

O Senado Federal resplve: , ~ .. , _. 
~ "'Art. 336 ................ " ............................... ,.,._ .... . 
a) ........................ --.. ·--·-,~=----
PJ_ 'quando se pt-etenda a apreciaÇãO da ma.:

téria na mesm"- sessão; 
c) quando se pretenda a apreciação da ma. 

tétia na s!!glinda sessão-ordinária subseqüen-
te à aprovação do requerimerit6; · ' 

d) quandO- se pretenda a inclusão em Or
dem do_ Dia de matéria pendente de pareceres. 
'''''"''''""m"••;,_.;._ ••• ..;.~.;:..,;,~,.;, •.• ,;,.:;, • .;;,..=.;.;;;.<~;;;;;_ ....................... _ .. _____ ........ _ ... _ .. 

Art 338 ....... --.. -~ .. , ... _ ............. __ . 
~,I - .................................... , ____ ....., ...... _ ... ___ .o;--

ll- no caso do ãrt. 3.36, b, por dois terços 
da composição do Senado;_ . 

III- no caso do art. 336, c, por dois terços 
da composição do Senado, .ou líderes que re· 
-presentem esse número; - -

[\1- no casO do art. 336, â, por um quarto 
da composição do Seriado, o_u_l(_deres que re
presentem esse·-n.úmero; _ 

V- por comissão, nos cas.os _do art. ~36, 
ced 

"'-"''""n;,,_.,.,,."~~•"~'"'~-"'""""' __ ..,_•••••,----•-"-"'"- -
Art. 340 ......................................... - ........... . 
!- ............................ . 
11- após a Ordem do_D!q_no caso do art. 

33B,b e c; "' 
III-na sessão seguinte, in<;:luído_e[n Or~ 

dem do Dia, no cas_o do art. 336, d. 
Art. 341. .. .................. ~ .. ----·-·-··--
1 - ................................ -----·- -
U-Nos casos do art_. 336, c .e d. antes da 

publicação da proposição respectiva; 

"''Art'."'342~--Nos c;;;;·~d;";l"336, .. b-;';;, 
o requerimento de urgência se(á consid~(ado 
prejudicado, indo ao Arquivo, se não houver 
número para a votação. 

Art. 345 ............. ::. ...... - .. :... ................. --~ 
I - ............................................ ~ .. -··---

-u·- na segunda sessão ordinária que se se
guir à concessão da urgênda, incluída c;u:naté
ria em Ordem .do Dia, no caso do a_rt 336, 
c; 
lii-na quarta sesão ordinária qUe se seguir 

à concessão da u_rgência, incluída a matéria 
em Ordem do Dia, na hipótese do ar.t. 336, 
d_ 
. paráQrafo ÚnicO. Q.Jando,- -nos casos_ dQ art. 

336, b, c e 4 encerrada a discussão, se tOrnar 
impossível o ímedi_ªto ioíç_io das del_iberac;:ões,_ 
em virtude da complexidade da matéria, à Me
-sa-Sedt ass-eQUraao, ·para ·preparO" da votaç-ão, 
prazo não superior à virite e quatro horas. 

Art. 346 ..... : ........................ : ...................... .:: .. 
~I - .... , ... .,., .... , ..................... --.. "·----· --
. D -=quando a matéria for anunciada riii Or-

dem do Dia, no ·caSO do árt~- 336,-C; - --- ·-
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m- no prazo compreendido entre a con· 
cessão da urgência e o dia anterior ao da ses-_ 
são em cuja Ordem do_ Dia deva a matéria 
figurar, no caso do art 336, d; 

§ 2~ O_parecer será oral nos casos d9· 
art. 336, a e b, podendo sê-lo, por motivo 
justificado, nos cêlsos do art. c e c. 

aprova o texto do acordo sÕbre transpor· 
tes marítimos entre o GoVerno da Repú· 
blica Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, assinado em 
Buenos Aires, em 15 de agosto de 1985, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 212. de 
.... ~································~-········ ........... _. ....... _.,.-...... ---~ - · 1989, da Comissão - · 

Art. 348. ···················································--· 
1-nas hipóteses do art 336, a b, os pare-

ceres serão proferidos imediatamente, por re
lator designado pelo Presidente, que_ poderá 
pedir o prazo previsto no art. 346, I; 
II- no caso do art. 336, <; õs -pareceres 

poderão ser proferidos imediatamente, ou se 
a complexidade da matéria o indicar, no prazo 
de vin'te e quatro horas, saindo, nesta hipótese, 
a matéria da Ordem do Dia, para nela figurar 
na sessão ordinária subseqUente;- -
lli-no caso do art. 336, d, o projeto sairá 

da Ordem do Dia, para nela ser novamente 
incluído na quarta sessão ordinária subse
qüente, devendo ser proferidos os pareceres 
sobre as emendas até o dia anterior ao da 
sessão em que a matéria será apreciada, 

Art 2o Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação~ 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Em discussão, em _turno suplementar. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro_ 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

com o substitutivo e com as emendas a ele 
incorporadas queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n~ 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
-da Comissão Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Otagas Rodrigues e Maurido Corrêa. 

o item 2 fica com suâ apreciação adiada: 
porque estão presentes apenas 44 Srs. Sena· 
dores e são necessários 45 Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item3: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 23, de 1989 (n9 
141/89, na Câmara dos Deputados), que 

........ de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

A matéria constou- da Ordem do Dia da 
sessão_ ordinária anterior, tendo a votação sido 
adiada por falta de quorum. 

Em votação b projeto, em turito único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram · 

pel'manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o segUínte o projeto aprovado 

PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO 
N• 23, DE 1989 

(N~' 14ti86, na Câmara dos Deputados) 

-- ;4prova o texto do Acordo sobre T rans· 
portes Malftlmos entre o Governo daRe
púbUca Federativa do BrasH e o Govemo 
da República da Argentina, llss!nr:Jdo em 
Buenos Aires, em 15 de agosto de 1985. 

o-congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo 
sobre Transportes Maritimos entre o Governo 
aãRepública Federativa do Brasil e o_ Governo 
da República da Argentina, assinado em Bue
nos Aires, em 15 de agosto de 1985. --

Art. 29 Este decreto legislativo entre em 
vigor na ~ata_ de sua public~ção. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Item4: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 25, de 1989 (n~ 
158/89, na Câmara dOs DePutados), que 
aprovª o texto do Acor9o de Cooperação 
científica e T etnológia entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Dinamarca, finnado 
em Brasí1ia, em 9 dejlmho de 1986, ten
do. 

__ PARECER FAVÜRÁVEL. sOb n<t2J6, de 
1989, da Comissão 

-de Relações Exteriores e Defesa Na~ 
clonai. 

·A-rrlãtéri~ c~nstOu da-Ordem· do Dia da
seSSão _ordinária anterior, tendo a votação sido 
adiada por falta de quoru-m. 

Em VotaçãO projeto, em turno único. 
os srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
C projeto vai à promu1gação 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N• 25, DE 1989 

(N\" 158/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o teito do Acordo de Coope~ 
raçãoGentfOcae Tecnológlcaentreo Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Govemo do Reino da Dinamarca, fir· 
mado em Brasíh'a em 9 de junho de 1986. 

O Congiesso Nacional deCreta: 
Art. }9 Fica aprovado o texto do Acordo 

de Cooperação Científica e Tecnológia entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino da Dinamarca, firmado 
em Brasma em 9 de junho de 1986, --

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova· 
Çãb do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa resultar a implementação deste 
Acordo, bem como aqueles que se destinem 
a estabelecer Ajustes Executivos. 

Art. 2? Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O Sr. !Yelson Carneiro, Presidente, dei
xa a cadeira da presidênd~ que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa~ 3? Secre~ 
tátio. 

. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ItemS: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução no 53, de 1989, de autoria 
do Senador, Fernando Henrique Cardo
so, que determina a correção dos valores 
em OTN e cruzado, para valores em BTN 
e cruzado novos, nas proposições que 
autqrizem Estado~ e Municfpios a con· 
tratar operações de crédito, tendo. 

PARECER sob n•229, de 1989, da Ço,_ 
missão. --

-de Assuntos Econôinicos, favorável, 
nos termos de substitutivo que oferece. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária anterior, tendo a votação sido 
adiada por faJta de quorum. 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem 
preferênda regimental. 

Em votação. 
Os Ses. Senadores que o aprovam qtieírairi 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o 

projeto. 
A matéria irá à Comissão Diretora, a fim 

de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

É_~.segUii·rte o substitutivo aprovado 

SCIBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 53, DE 1989 

Estabelece critério de conversão 
para os valores expressos em OTN 
e em cruzado, nas proposições que 
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autorizem Estados e Municípios a 
contratar operações de crédito. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Os valores constantes de propo

stções que autorizem operações de crédíto a 
Estados e Munidpios, expressos, em quanti
dade de Obrigações do Tesouro Nacional__:
OTN, ou a ela referenciados, que não tenham 
sido objeto de conversão na f_orma Qa legisla
ção em vigor, serão convertidos para Bónus 
de T escuro _Nacional - BTN a razão de 1 
OTN para 6,17 BTN, aplicando-se ao resul
tado assim obtido a favor de multiplicação 
de 1,3548, correspondente à variação do lNPC 
(Índice Nacional de Preços ao Consuinidor), 
ocorrida no mês de janeiro de 1989. 

Art. 2'? Fica a Caixa Ecohômica Federal 
autorizada a aplicar o critério de conversão 
estabelecido no art. ]9 aos contratos de em
préstimos aprovados antes do início da vigên
cia desta resolução. 

Art. 3<> Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
Item 6: 

Votação, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n" 66, de 1989 (apre
sentado pela Comissão -de Assuntos Eco
nómicos como conclus~o de seu Parecer 
n9 230, de 1989), que autoriza o Governo 
da União a contratar operação de crédito 
externo, no montante equivalente a até 
US$ 76.000.000,00 (setenta e seis mi
lhões de dólares americanos), com o Del
ta Bank. 

A matéria- constou dã Orâem- do- Dia da 
sessão ordinária antérióf,"lefldo a votação sido 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único; 

O Sr. Marcos Mendonça- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a pala-
vra a V. Ex' --

0 SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB 
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, há questão de dias, tive a 
oportunidade de, ao encaminhar uma votação 
sobre matéria correlata, levantar uma questão 
com relação ao procedimento que deve s_er 
adotado na tramitação de matérias que digam 
respeito a contratações, pelo País, de emprés
timos e que mereçam o aval do Senado, de 
acordo com os termos na nova Constituição. 

Nesta oportunidade, estamos apreciando a 
contratação de um empréstimo de 76 milhões 
de dólares a serem contr~ados junto ao Delta 
National Bank and Trust Compàny- Of New 
York, para a aquisição de três aeronaves Hér
cules e três aeronaves Lear Jet.~_ . 

Examinando a questão e o parecer do emi· 
nente Relator, parece-me que há necessidade, 

Sr. Presidente. de esses procedimento_s virem 
para o_ Senado acompanhados de documen
tação que comprove, primeiramente, a não 
-possibilidade de a indústria nacional poder 
fÕfnecer equipamentos similares, para, aí sim, 
podermos admitir a compra no exterior. 

Em segundo lugar, há ne-cessidade de se 
fazer _acompanhar esses procedimentos da 
necessária licitação internacional,_ de modo 
qu_e os Srs. s-enadores tenham conhecimento 
claro e perfeito de que aquela aquisição é a 
que mais conVém ao País naquele instante 
e que as condições que estão sendo propostas 
são as melhores que existem no mercado _in
ternacional. 

Temos, reiteradamoi~te;- notícias, atrà.vés 
dós órgãos de comunicação, de equipamen- -
tos que foram comprados no passado e que 
se encontram abandonados, porque não há 
uma efetiVã n-ecessidade oU porqüe não se 
compatibilizam com o mercado interno brasi
leiro. Enfim, por urria série de questões, hoje, 
o País chega a uri1 nível de endividamento 
que leva a uma preocupação geral. 

Neste sentido, Sr. Presiciente, ~ndago ao 
erT1ínente Relator da matéria sobre essas ques
tões, na medida em que me parece impres
cindível terem os Srs. Senadores conhecimen
to dessas questões. · 

Aliás, nesta "oPortUnidade estou apresentan
do um re_querimento com relação a outro pro· 
jeto, que também tramita nesta Casa, que trata 
da aquisição de equipamentos, neste_ caso, 
junto ao Canádá. _ 

Fica ~q~i esta· qt.iestãci pãra ~o Sr. Relato i. 

O Sr. Marcondes Gade1ha - Sr. Presi
dente, peço a pal~vra par~ contradita~~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra aq nobre Senador Mar
condes Gadelha. 

O SR. MAR CONDES_ ~lli.H/\ j)'fL 
-PS. Para cOntraditar. Sem revisão do ora
dor.)- Sr, Presidente, assiste razão ao nobre 
SenaQQr_ M_arç_~_Mendonça em suas preocu
pações quanto_ ao detalhamento maior sobre 
quaisquer operações referentes à tomada de 
errlpréstiffi6S no exieriof, mas não especifica
mente neste~Caso, nem pelas razões que S. 
Ex' aduziU. 

O nobre Senador pede que seja encami
nhada à Casa documentação que comprove 
a il}e?âstência de similares nacionais para es
ses equipamentos aqui referidos. 

Em primeiro lugar, normalmente essas ln
formações são fornecidas à Casa espontanea
mente ou a pedido. Elas apenas não são distri
buídas nos avulsos, ma~_constam do_s <»-Uos 
que sáo entregues ao nobre Relator. De modo 
que a Casa toma conhecimento desses ele
mentos, desses dados, através do relator. Nem 
havia muita rle:cessidade neste- c__aso~ porque 
sabemos claramente que não existem simila
res fabricado~ no Brasil para os aViões Hércu
les C - 130 e para o Lear Jet. São aviões 
habitualmente importados não só pelo Gover- _ 
n9, corno. no caso do Lear Jet. por empresas 
privadas também, que não têm o vezo de bus~ 
car prejuízos em suas operações. 

Em segundo lugar, S. Ex• pede que haja 
uma Ucitaçáo, para qúe se saiba o que hâ 
no mercado_ intern_ã:cjonal de melhor para o 
País. 

Creio que devemos Projetar as nossas aqui
sições, projetar as nossas compras confonne 
as nossas necessidades, ~_não por ~iitames 
do mercado internacio_nal, NPs _é que sabe· 
mQS, ou o Ministério dt; Aeronáutica é _que 
tem a obrigação de saber qual o tipo de avião _ 
que ·interessa- especificamente para a cober
tura logística do Projeto Calha Norte.. Não há 
a menor possibilidade de o Ministério dª_Aero~ 
náutica não saber o que existe no mercado, 
em _termos de disponibilidade; de variações, 
_de alternativas de produtos para essas aquisi: 
ções. Se se optou pelo Hércules C-130, se 
se optou pelo Lear Jet, é porque seguramente 
havia razões muito específicas para isso. 

Portanto, com relação à velocidade, ao grau 
de autonomia dessas aeronaves, à sua funcio
nalidade para determinados trajetos, à sua fun
donabilidade para·a ái'eéf ónde vai operar, para 
os campos de pouso _existe_ntes, 'lâo é_ o mer
cado internacional que Sabe das nOsSas CoõdF. 
ções; nós é que sabemos das nossas necessi
dades, para, em seguida, buscarmos o mer
cado internacional e escOlhermos aquele tipo 
de aeronave que mais adequadamente se as
senta esse propósito. 

Assim sendo, Sr. Presidente, eu, conceden
do razão ao nobre Senador Marcos Mendonça, 
creio que esse não seria um obstáculo em 
si mesmo para que viéssemos a aprovar esta 
matéria. Talvez o que se pudesse discutir ou 
questionar seria a conveniência ou não de nos 
endividarmos mais, seja por qual razão, seja 
por qual motivo, seja para a compra de aero
naves ou para outros objetivos. 

Sr. Presidente, essa preocupação _não nos 
assíste, porque está detalhada a operação, no 
que diz respeito aos encargos, no que diz res
peito ao prazo para iiquiàação âã âívída, amor
tização-etc. Terno_s conQição objetiva de avaliar 
sobre a conveniência. - - -

Devo dizer mais que este Pafs, há muito 
tempo, não I-eceoe- urri--CeillavOOe-<fólai;-a
dificuldade é eXâtamente a internàlizaçãO de 
moeda forte no País, porque, de modo geral, 
os bancos se recusam a emprestar ·dinheiro 
ao Brasil, em função mesmo do grau de endi~ 
viciamento que atingimos. Essa -ánálise é feita 
também pela nossa contrapartida; é feita tam
bém pela outra parte, e os riscos da operação 
são corridos, no caso, conJuntamente. 

_Sr. Pre_sjdente, o Ingresso de moeda, no 
PãíS, é bem-vindo neste momento e o Projeto 
_Calha Norte adquiiiu um interesse estratégico, 
um interess_e bãsiço, por mil razões, eu i::ansa
ria7a CáSã.,_se ~s fosse suscitar. Lembrariã-ã.pe
nas, en passant, a questão ambiental, que está. 
hoje, ria crista da onda de toch:is as preOcu
pações _ intemacionats, no- que diz respeito à 
Amazônia; lembraria a extensão enorme de 
fronteira inorta qUe ternos· fiã.Kégião Norte; 
lembraria a questão do tráfego que hoje per
meia as nossas fronteiras com a C6lôlnbia, 
a Venezuela, o Suriname, a Guiana, enfim, 
com todos os países limítrofes ao Brasil. 
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Assim sendo, Sr. Presidente, vejo como 
oportuno também, pois não se trata de opera
ção de grande monta, não se trata de algo 
astronómico, são três aeronaves Hércules e 
três Lear Jet. Não faria comparações com rela
ção-aos Hércules, Sr. Presidente, mas Lear 
Jet, posso dizer, qualquer companhia privada 
de médio ou pequeno porte, neste País, dispõe 
dessas aeronaves. Portanto, o Congresso não 
pode obstaculizar essas medidas, nem alongar 
o questionamento sobre a proposição. (Muito 
beml) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Apreciando o espírito nacionalista da salva
guarda apresentada pelo nobre Senador Mar
cos Mendonça, à luz das considerações do 
nobre Senador Marcondes Gadelha, cabe à 
presidência dar a palavra, agora, ao Relator, 
de vez que fot citado nominalmente sobre o 
seu relatório, tanto. por um quanto por outro 
dos dois Senadores. 

Com a palavra o nobre Relator, Senador 
Gerson Camata: 

OSR.GERSOI'ICAMATA(PMDB-ES. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, referiu-se o ilustre Senador Marcos 
Mendonça de maneira geral, de um exigência 
que S. Ex!' quer, e com toda a razão, venha 
a ser introduzida como pesquisa ou como in
formação aos relatores das Comissões Técni
cas sobre as operações .de compras externas 
que venham a ser efetuadas e que necessitem 
de autorização do Senado Federal. 

S. Ex• usa .da tramitação deste prOjeto, por
que, na verdade, estamos aqui tratando não 
de uma compra externa, mas de um emprés
timo externo que vai pagar uma compra efe
tuada pelo Governo· brasileiro. 

Relator da matéria, procurei informar-me 
não só com os documentos que foram reme
tidos ao Senado como também com informa
ções acessórias do Ministério da Aeronáutica, 
que esses equipamentos já estão no Brasil 
há muito tempo, um deles até já foi sinistrado 
e o seguro pagou-o por inteiro. Acontece que, 
entre o período em que eles foram adquiridos 
e o período em que se procurava um financia
mento para pagar as aeronaves, foi promul
gada a nova Constituição, que abriga que ma
téria como esta de empréstimo externo; passe 
a tramitar pelo Senado Federal. 

Cumprindo o que determina a Constituição, 
o Ministério da Aeronáutica cuidou de obter 
a Mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica e o aviso de prioridade do Sr. Ministro 
da Fazenda, para que viessem então, ao Sena
do Federal. 

No caso específico, o Senado Federal nãõ 
tem- no meu entender- competência para 
apreciar a compra; tem competência, como 
manda a Constituição, para apreciar o em
préstimo que vai pagar a compra efetuada 
anteriormente pelo Governo brasileiro. 

Os equipamentos se destinam, segundo in
formações do Ministério da Aeronáutica, aos 
Lear Jets. Por que Lear Jet? Não são Lear 
Jets comuns de transporte de executivos. O 
Senador Ronaldo Aragão até propôs, na Co~ 
missão, se retirassem os Lear Jets que estão 

sendo usados no transporte dos Ministros e 
fossem ·passados para o uso do Ministério da 
Aeronáutica, para o uso militar. Entretanto, 
posteriormente, indo S. Ex-' aO Ministério da. 
Aeronáutica, descobriu que os aviões já esta
vam aqui e que um até já tinha sido pago 
pelo seguro, depois de sinistrado, com perda 
total. 

_Ocorre que esses aviões não são Lear Jets 
comuns, são aviões que têm um configuração 
de sensoriameniO ;emoto, levantamento_ de 
queimadas, ftxação de marcos de fronteira, 
fixação de rios, mapeamento do Território Na
cional. 

Ouvimos, e eu, há multas anos, ouço aquí, 
discursos, comentários de jornais e notícias, 
dizendo que o Brasil não controla as fronteiras 
cof:n os seus ·vizinhos. Agora mesmo, com 
esse problema que enfrenta o Governo da Co
lômbia, vi brasileiros, jornalistas bem-intencio
nados, Parlam_entares, diz~nd9 _que o Brasil 
deve aumentar o controle da s_ua fronteira, 
exatamente o que esses aviões _estão fazendo. 
Assim, há necessidade de que o País faça esse 
controle,_ que tenha uma vigilância permanen
te da sua fronteira e possa fazer sensoriamento 
sobre queimadas, sobre focos de incêndios 
que possam estar ocorrendo em florestas bra
sileiras, sobre movimento, sobre derrubadas 
etc. 
~ uma compra necessária e a Aeronáutica, 

certamente, tem aqueles oficiais que fizeram 
até curso no exterior, que sabern definir qual 
o equipamento necessário. 

Os outros equipamentos são Hércules 
C~130, que são usados pelas forças aéreas 
até de países socialistas, que não os produ
zem, que adquirem esse tipo de avião, consi
derado de primeira qualidade para transporte, 
pr!ncipalmente de tropas e equipamentos, pa
ra decolagem e pouso em campos curtos. 
Então, foi a Aeronáutica que fez esse apanha
do. Cuidamos do empréstimo, para pagar. 

Eu ·me recordo da palavra do Senador Man
sueto de Lavor, naquela sessão da Comissão, 
quaridl:> S. EX• dlsse; "Bem, já" está internado 
o avião. Então, vamos dar o cano agora? Ago
ra, tem-se que pagar o avião". Portanto, temos 
que aprovar a operação. 

PodeMse dizer que o Ministério da Aeronáu
tica foi falho? Não. Pelo contrário. Aprovada 
a Constituição, ele cumpriu o que ela deter
mina, e mandou o aviso para cá 

Senhor Presidente, concordo também com 
a preocupação muito sábia, muito justa, muito 
oportuna do Senador Marco:;r Mendon~;a. Efe~ 
fivamente, em outras tramltações dessas, as 
ComiSsões e suas assessorias devem preocu
par-se com o estudo de que tipo de lidtaçào 
foi feita, quais equipamentos existem similares 
nacionais. Porque, apesar de não ser aqui uma 
compra, sobre a qual, o Senado não tem com
petência para legislar, na verdade é um emM 
préstimo que vai financiar o pagamento ·de 
uma compra eretuada anteriormente. 

De modo que manifesto também a minha 
preocupação, -que é a do Senador Marcos 
Mendonça. Entretanto, parece que o nobre 
Senador Marcondes Gadelha, acreditou que 

-S. Ex'- se referisse especificamente a esse caso. 

Na verdade, S. fr está usdndo o epiSÓdio 
desta tramitação para que se estabeleça urna 
norma geral daqui para frente na apreciação 
das Comissões_ Técnicas. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Ao passar a palavra ao nobre Senador Rela
tor da matéria, o Senador ROnalao Aragão ha
via pedido a palavra, e eu consu!to se S. ~ 
ainda quer usar da mesma. 

O SR- ROI'IALDo ARAGÃO (PMDB -
RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, -Srs. Senadores, 
o relator Senador Gerson Camata já traduziu 
o que eu tinha para dizer a respeito dos aviões 
Hércules e dos Lear Jets. Na Comissão de 
Assuntos Econôrnicos, p"edl vistas do proces
so, e fiZ até um substitutivo. Mas, em virtude 
de esses aviões já estarem aqui há 3 anos, 
e, como lembrou bem o Senador Gerson Ca
mata, um já foi até sinistrado perto da Ilha 
de Fernando de Noronha, optei por não apre
se_ntar esse substitutivo, porq1..te iria atrapalhar, 
e até poderíamos ser chamados, futuramente, 
de caloteiros. _ _ 

Em virtude disso, retirei o subStitutivo:- Ê 
um absurdo, porque temos 16 aviões Lear 
Jets voando, para carregar Ministros para cima 
e para baixo, e, quando apresentei esse substi
tutivo, por ele se retiram os 16 aviões, para 
fazer esse_ serviço na Calha Norte. Devido a 
todas estas explicações, preferi, Sr. Presidente, 
retirar o substitutivo e aprovar a mensagem, 
do modo como_ veio do Poder Executivo. --

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Diante das considerações do Senador Mar
condes Oadelha, do Relator do projeto -Se
nadai Gerson Camata,- e da observãçao tina! 
de S. ~o Senador Ronalc!o Aragão, pergunto 
ao nobre Senador Marcos Mendonça se tem 
alguma observação, alguma objeção a fazer 
de vez que S. Ex.' mencinou a possibilidade 
de uma tramitação diferente ~· s_e S. ~ gos
taria de propor L!_m~ resolução do Senado nes
te sentido. Se S. Ex" quiser, poderá fazer uso 
da palavra. 

O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB 
- SP. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, manifes
to-me satisfeito com as eXplicações que-foram 
dadas pelos nobres senadores que atenderam 
à questão por mim formulada. 

Deixo aqui coitsignado que hoje deverá ha
ver uma reunião, em seguida, da Comissão 
de Assuntos Econômicos, e lá estarei presen
te, até para deixar consignado que há neces~ 
sidade de uma mudança na tramitação desses 
procedimentos, de tal forma que eles venham 
ao Executivo já embassados com toda a docu
mentação, de tal forma que, quando chega
rem ao plenário desta Casa, possam os Srs. 
Senadores nào ter dúvida nenhuma com rela
ção ao procedimento adotado na aquisição 
do bem e na obtenção do financiamento. 

O SR- PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
- A observação de V. Ex~ fica constatada. 
E V. Ex-', então, terá o foro próprio, adequado, 
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para apresentar, ta1vez, o seu projeto de resolu~ 
ção para casos futuros. 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
- Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, encerro o enc_aminharnentç> da vo
tação. 

Em votação o projeto. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pa_usa) -
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão Diretora, para a 

redação final. _ 
é: o seguinte o prOjeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLCIÇÃO 
N• 66, DE 1989 

.Autoriza o Governo da anião a con
tratar operação de crédito externo. no 
montante equivalente a até US$ 
76,000,000.00 (setenta e seis milhões de 
d6/ares americanos) com o Delta Bank. 

Art 1.. É o Governo da_ (Jnião autorizado, 
nos termos do art. 52, V, da ConstitJJjç_ã_o Fede
ral, a contratar operação de crédito externo, 
com o Delta Bank, para o finançjamento da 
aquisição de aeronaves para apoio <:~éreo ao 
Projeto Calha Norte, executado pela Força Aé
rea Brasileira, nas quantidades e: modelos se;-
guintes: -

1-3 (três) aeronaves C-130 Hércules; 
ll-3 (três) R-35 Lear Jet. 
Parágrafo único. A contratação autorizada 

na forma deste artigo não ultrapassará o va1or 
deUS$ 76,000,000,00 (setenta e_seis milhões 
de dólares americanos). . 

Art. 29 Esta resoluç_âo entra em vigor na_ 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 68, de 1989 (apresen
tado pela Comiss~o_de__Assuntos EcQnô
micos como conc:lusão de seu Pcrrecer 
n9 232, de 1989), que autoriza o GoVerno 
brasileiro a conceder financiamento ao 
Banco de la Nación Argentina, no valor 
de até US$ !47.000,000,00(cento e qua
renta e sete milhões _çle_ dólares america
nos), através do convênio de pagamento 
recíproco. 

A matéria constou da _Ordem do Dia da 
sessão ordinária anterior,terido a votação sido 
adiada por falta de quorum. 

Votação do projeto, em turno único. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. 
Pre~idente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra o nobre Senador Marcondes 
Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Para encam_inh~r_-ª----votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, este tipo de projeto é daqueles que en
grandecem a ação brasileira no campo da in
tegração latino-americana. A integração lati· 

no-americana é um dos pontos mais altos da 
nossa diplomacia, uma realidade cada vez 
mais presente, cada vez mais nitida, cada vez 
mais forte. E este projeto atende, com minú
das, a todos os desideratos de boa vontade 
e de capacidade de iniciativa para se promover 
essa intearação no Cone Sul. A Hidrelétrica 

-Pi<:hipicum Leufu, (Jue ris técnic;o~ .ch~am 
pela abreviação de PPL, é de extremo inte
resse para a nação argentina, que, como sabe
mos, se encontra_ com dificulc(ades no forneci~ 
niento de energia elétrica e já teve_que sUbme
ter a suce&Sivos r_acionpmentos de suas princi· 
pais cidades,Jntlusive Buenos Ain~s. 

A obra é financiada pelo Governo brasileiro, 
e o tomador é o Banco_de La Nac!ón Argen
tina. As obras serão realizadas por um _con~ 
s6rcio brasileiro-argentino, liderado por duas 
empresas brasileira.s contratac!as pela HIDRQ:. 
NNOR- Hidrelétrica _Norpatagônica SA Por
tanto, a presença da tecnologia de empresas 
brasileiras, liderando, capitaneando o _projeto, 
é um dado muito importante. _ 

Outro fato fundamental, Sr. Presidente, é 
que não há desel'Jlbolso físico de moeda pelo 
GOvetnci-Ofª-sileirQ, como à primeira vlsta se 
poderia imaginar que o Brasil, apesar de suas 
dificuldades cambiais, estaria desembolsando 
147 milhões de dólares norte-amêricanos. Na 
verdade, ocorre que é urna ~dução do débito 
que a Argentina tem pata com o Brasil. Além 
desse dé_bito, S<Jbe:r:nos que a Argentina é defi
citária em Sl,l~ ba!ança comercial com O Brasil, 
e há muito tempo vem reClamando uma atitu

. de mais ju_sté:l do Governo brasileiro, vem recla
mando certo equilíbrio, vem reclamando uma 
participação paritária no comércio bilateral. 
Essa hidrelétrica representa, muito bem, a boa 
vontade que hoje e.xiste entre os dois países 
pata resOlver problemas comuns. 

Assim sendo, Sr. Presidente, o Partido da 
Frente Liberal se posiciona favoravelmente ao 
projeto, 

_ 0-Sf. Jc;iSé Fogaça -Sr. Presídente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
---\Concedo a palavra ao nobre Se~dor José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
chamaria a atenção para esta mã.téria, porque 
estamos fazendo uma votação que, quero crer 
a primeira -desta natureza, urna vitória, um 
triunfo da nova Constituição democrática do 
Brasil. -

Estas operações büaterais eram, no peiÍodo 
constitucional anterior, normalmente realiza
das ao arrepio da vontade e do conheclmento 
do Congresso Nacional. Não tínhamos sequer 
c:onhecimento da natureza e da profundidade 
do conteúdo dessas operações, senão através 
dos órgãos de imprensa. 

Hoje estamos, quem sabe, aqui inauguran
do uma nova épa<:a, uma nova era constitu
cional, aquela na qual o Senado da República, 
o Senado Federal, é chamado a aprovar ou 
não, a apredar, i5!o sim, urna operaçao finan· 

ceira que, como diss_e muito bem o Uder do 
PFL, Seilador Marcondes Gadelha, não signi
fica, não implica, por parte do Brasil, na saída 
de recursos, ou seja, o Srasil não desembolsa 
é:!_ moeda, os dólares correspondentes a essa 
operação. Faz.:.se apenaS uma contrapartida 
de fmanciamento, nas áreas de__ saúde,. trans
porte e outras que,já anteriormente, o governo 
argentino fez em relação ao Brasn. Se eswmos 
diante de uma operação que é_salldável para 
ambos o_s países, que é absolutamente reco
mendável aprovar, poderíamos estar diante de 
uma situação contrária, ou seja, poderíamos 
estar· diante de um . acordo lesivo, contrário 
aos interesses nãCionais,--e aí, sim; Caberia ao 
Senado rejeitar a matéria. -

Ne'ste caso, não, Sr. Presidente. Nesse caso, 
estamos- diarlte de urria- salutar co~plernen
tãção do processO de integraçãO entre J?rasll 
e Argentina, processo de integração do qUal, 
aliás, devo dizer que o me~ Estado é um dos 
pioneiros, um dos defensores _mais incondi
cionais, chegando, inclusive, o Governo doEs
tado do Rio Grande do Sul a criar uma Secre
taria de ASSuntõs Jnteffiacjqn~ls, apenas para 
tratar bilateralmente com o Uruguai, com a 
Argentina e com_ outros países do andamento 
desse processo de integração, as suas condi-
ções, os seus projetas futuros, -

Também salientada aqui que, assim comO 
estamos aprovand_o linhas de financiamento, 
que vão, em contrapartida, ajudar na const:n.i._
ção de hosPitais nos Estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Mato. GroSso- e c:Oristrução 
de bases energéticas para o Estado do Mato 
Grosso, que há uma obra fundamental, hoje, 
tanto para o Brasil _quanto para a Argentina 
-o sistema de gasoduto argentino, que pode
rá suprir a deficiência energética do Rio Gran
de do Sul atuaJrnent~. Trata-se de obra que, 
por certo, complementa as necess_idad~s c:te 
ambos os países: de um lado, a Argentina, 
qu_e tem um déficit na balança comercial c;::om 

_:o_Brasil; de outro lado, o Rio Grande do _Sul, 
que tem um déficit energético, portanto, preci· 
sando do gasoduto argentino. 

O Rio Grande do Sul, nesse processo de 
integração, talvez seja um dos estados de natu
reza econômíca mais similar ao da_ argentina, 
por conseguinte, um dos Estados mais atingi
dos por essa integração, ou seja, produzimos 
maçã, a Argentina também o produz; produ
zimos vinho, a Argentina, também; criamos 
gado, a Argentina, também cria gado, produ~ 
zimos trigo, a Argentina, também. PortantO, 
o Rio Cirande do Su1 é um dos estados ma(s 
atingidos. Porém, não qu,eremos, em função 
de uma visão regionalista e retrôgrada, aqui, 
impedir esse processo inevitável de avanço 
nas relações econômkas internacionais que 
vai culminar, sem dúvida alguma, com a inte
gração entre_ o Brasil e_aArgentina e, posterior
mente, com outros países. 

Apenas chamaria a atenção para o fato de 
que, assim como estamos, aqui, aprovando 
um acordo bilateral, que estabelece a contra
partida de financiamento da Usina Hidrelétric:a 
de Pichi Picum Leufu, na Argentina, e os ar
gentinos financiam obras no setor de energia, 
de saúde e de transporte para o Brasil; é abso-



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL (Seçáo 11) Quinta-feira 12 5729 

lutarnente imprescindível, absolutamente ne
cessário que este Senado tome cOnhecimento 
do quanto é importante a _construção do gaso
duto argentino para o BrasiL Ê realmente mui
to importante para incrementar a nossa produ
ção. para gerar empregos, para estabelecer 
as bases intra-estruturais para o nosso cresci
mento _e para a nossa prosperidade econô
rnica, sem que _o País gáste üm só tostão com 
isso, sem que o País predse desembolsar dó
lares; basta fazer a aproximação com o_déficit 
da be~lanç:a comercial argentina para conosco, 

Portanto, Sr. Presidente,. a nossa posição. 
evidentemente, tal como a do Senador Mar~ 
condes Gadelha, é favoráv_el à aprovação .desta 
matéria. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
sr:· Pfesidente, peço a palavra para encami-
nhare a votação. -

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre S_enador F_er· 
rlandO -Hennqlle Cardoso, 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB- SP. Para encaminhar a vota
ção) .:_Sr. Presidente, SfS, .Seriadores, teiido 
sido eu o Relator desta matéria na COiriiSSãO 
de Relações Exteriores e -Defesa Nacional, 
quero apenas expressar, uma vez mais, ne-ste 
plenário, a minha concordância. Depois do 
que )á foi ditO, aqui, pele:'~ ~nadar~ Ma~on
des Gadelha e José Fogaça, não gostana de 
ocupar demasiado o tempo do Senado. Am
bos têm toda razão no que "disseram. (Pausa.) 

O SenadOr Jarbas-PasSãfirih61ãsüiria, mas 
vou poupá-lo de me ouvir pOr mUito t_empo, 
hoje; sereTbreve, -comei COstumo ser,-maS pen
so que a matéria merece, efetivamente, um 
registro, porque nã:o ·so ê uma inovação rio 
procedimento legislativo, ria forma de ~antro!~ 
dos acordos com o ExeCUtivo, como essa ino
vação se faz ao redor de um projeto que é 
absolutamente correto. CreiO qUe-é uma posi
ção da imensa maioria deste senado, do refor~ 
ço. da integração latin-o-americana, e· o bene-:. . 
fício que um projeto dessa natureza traz, não 
só para o desenvolvimento das relações inter
nacionais como também para o fortalecimen
to das empresas brasileiras e argentinas, é ine-
gáveL ~ 

Esse tipo de troca de atividades económicas 
entre países de desenvolvimento semelhante, 
como é o caso do Brasil e da Argentina, não 
podemos deixar de encorajá-lo. 

Feito" esse registro, Sr. Presidente,_ peç:_o a 
V. EJc!' qUe Passe à votaçZio. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Assinalando, com _satisfação, o triplo regis
tro jubiloso das Uderanças do PFL, do PMDB 
e do PSDB, assim como do PDS, sobre _a 
matéria, a Mesa passa à votação do projeto, 
em turno único. · · 

Em votação~ 
Os Srs. Senadores que o apfovani-queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, contra o voto do Senador Jami1 

Haddad. 
O Projeto ·vai à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

É_o--seguint~ o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 68, DE 1989 ~ 

Autoriza o Goveméi brasileko a conce
·-dei-fin'anCiãiii#iito, ao Banco de La Na
éfón "Arg'"eiitliia- fiO valor de até OS$" 
147,000,000:()f), atraVés do Coflv~nio ele 
Pagamento Recíproco. 

~ Art. 1 o É o GovernO da R"epúblil:-a Fede
rativa do Br_asil, nos termos do 'art 52, ind~o~ 
V, -da-Constituição_ Fede"ral, autoriZado a con
ceder financiamento- ao Banco de La Nación 
Argentina, através do Convênio de Pagamento 
Recípróc-os, no valor de até US$ 
147,000,000.00 (cerifO e quarenta: e sete mi
lhões de dólares norte~americanos), destinado_ 
a fmandar as obras_ civis da Hidrelétrica "Pichl 
Picum Leufu", na RepUblica AfQ-entina. , 

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor !}a 
dafil de SU,a -pUblrCaÇãO.- -- .. --~-- .--

Art. 3" Revogam~se as disposições_ em 
contrário. 

() SR:-PRESJbENl'E_ (p_ompeu de Sousa) 
~Item lí: ~ ~ 

Votação, em turno único, do Requeri-
_- -menta n" 514, de 1989, do Senador Fer

nando Henrique· Cardoso, solicit.3ndo, 
_nos termos regimentais, tramitação con
junta para os Projetas de Lei do_Senado 

- -n..s 152, 155 e_238, de 1989i (de autoria 
dos Senadores Marco Maciel,_ Edison Lo~ 
bão __ e Fernando Henrique C.9.rdoso, res
pectivamente, que dispõem sobre a parti
cipação dos trabalhadores nos lucros ou_ 
resultados -das empies.3s. 

Em Votação. 
os- SrS..' SêiiaâóreS qUe aprovam o requeri

mento queiram permanecer sentados. (Pau· 
sa.) -

Aprovado. 
Aprovado o requerimento os Projetes de Lei 

do Senado n~ 152; 155 e-238,de 1989, pãssa
rão a tramitar em conjunto. 

O SR. P~SIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Itens 9 a 13: 

-9-

Discussão_, __ em turno único, do pareéer da 
Comissão de Relações Exteriores e DefeSa Na
cional sobre a Mensage_m n? 172, de 19ª.9_ 
(n~ 398189. na oriQ-em), de 9 de agõStO-do 
corrente ano, pela qua1 o Senhor_-Pres1dente 
da República submete à deliberção do Senado 
a escolha_ do Senhor Luiz Matto_s_o Maia Ama
do, Ministro de Segunda Classe, da carreira 
de~ Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto República da Coréia. 

-'--10-

,-DISCUs-sãO, ein turno úTiiCo, -dõ-Pãrecef. da 
Coinissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n" 174, de 198~ 
(n9 403/89, na origem), de 14 de agoStO do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deilberação do sena
do a escolha do S_enhor Jú1io Qoriçalves San-

eh~ .Ministro de Segunda Clase1 da carreira 
de Diplomata, para eXei"cer a füri'ção de Em
baixador do Brasil junto à RePúhlica da Guiné-
Bissau. · 

-11-

Discussão; em turno único, do parecer da 
Comissão áe Relaçõ.eSE:xterior~s e Defesa Na-. 
clonai sobre a Mensagem n~ 179, de 1989 
(n~ 457/89, na Casa de origem). de 30 de 
agosto do_ corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da RepÚblica submete _à delibera
ção do Senado a e_scolha do Senhor Régis 
Novaes de Oliveira, Embaixador do Brasíl jun
to à Jamahiriya Árabe Popular Socialista da 
Ubia, para, cumulati'iamente, exercer a função 
de Embaixador do_ Brasil junto à República 
de Malta. 

-12-

Dis~~-g_,__~tr:l_Jii~ê>.:Çm_i~_Q ~9-P~rec_e_r_c:f.l 
C:Ofiiíssaõ de Relaç:õês Exteriores e Defesa Na-
cional sobre a Mensagem n" 185, de 1989 
(li" 515/89, na origem), de 11 de setembro 
do corrente ano-pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena~ 
do a escolha do Senhor Sé-rgio" Damas-ceno 
Vleira, Embaixador do_ Brasil junto à Federa
_ção- da Malásia:, para, cumulativamente, exer
cer a funçãõ de Embaixador do Brasil junto 
ao Sultanato de Brunei Duruscalam., 

-13-

Discussão, em tUrno único, do- Pafe~cér da 
COmissão de RelaçõeS t.Xté:rioi-es e Defesa Na
cional sobre a Mensagem no 186, de 1989 
(_n9 516/89, na orige!Ti), de 11 de setembro 
do corrente_a,no, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do senhor Luiz Felipe de La T arre 
Benitez Teixeira Soares, Embaixador do Brasü 
junto à República do Quênia, para, cumulativa
mente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República de Uganda. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- As matérias constantes dos itens 9 a 13 
da Orde_m

7 
do Dia da presente sessão, nos · 

termos do parágrafo único do art. 383 do Regi
m_ento Interno, deverão ser apreciadas em ses
são secreta. 

-Soliciio ãos Srs. F undonários- as pro~dên
cias necessárias a fim de que seja respeitado 
o dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta- às 
17 horas e 2 minutOS-e volta a ser pública 
às 17 hoi'as e 1 O minutos.) 

O SR. PRESIDEN'TE (Pompeu de 
__ Sousa) - Está reaberta: a sessão,_ Não 

houve quof-um Pafa a apredação das ma
térias constantes dos itens 9 a 13 da Or
dem do Dia. (Pausa.) 

Ainda em conseqüência da falta de 
quorum, fica prejudicado o Requerimen· 
to n~ 537/89, de ufgência dos Líderes 
lido ao Expediente. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
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CoriC::edo a palavra &Y nobre Senador darem uma demonstraç~o de que estão di$-
JarbasPa_ssarinho,quefalarácomoUder. postos a contribuir para o bem-estar social 

-- ·-- cdoBras~. 
· O Sr. Jarbas Passarlp.h9- Sr. ,Presi- _Infelizmente, não posSÕ partidp,ar desse 1m-

dente, eu_ me _inscreyi, m_a~ ,declino da posto, pois. não ~nho a possibilidade material, 
palavra. 

w:na v~ que nãp seria atingfdo por ele, nem 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de que ~a'Qcassern multo a alíquota e nem que 

Sousa) - COncedo ~ palavra ao nobre baixassem muito o requisito para que seja tri· 
Senador Marcondes Gadelha, que falará. butado. Mas_a.s;redito que._.esse ~iniposto tem 
como Líder. sentido social írnportante. - · 

o SR. MARCONDES GADELHA U, recentemente na parte finaJ da. revista 
(PFL :.__ PB. Comó Líder. Sem revisão Veja matéria n~ seção c:hÉamada "Ponto de 
do orador.) -sr. Presidente, -Srs. Seri_a~ -Vista", matérí~ intitulada " preciso taxar os 
dores, pedi a palavra cohio Lider por ape~ ricos". O Clrtigo é de autoria de Luiz Estevão 

· · tos 8· · lstra com pe de Oliveria_ Neto, empresárto em Brasília, que nas c1nco mmu p ra reg r, .. 
sar, o falec:imentci de 'dois empresários ; não conheço; 

paraibanos, Abelardo Alves de Azevedo 0 Sr. Gome:s Carvalho _ Permite-m~ 
e Marconi Lopes da Silva e sUas esposas v. Ext um aparte? 
num desastre de _ay_t:pmóvel, que abalou 
todo o meu Estado, A P~raíba toda se - -O SR. FERNANDO HENRJQCIE CAR-
sente, hoje, compungida com esse trági.. DOSO -:-;·S:qn:t pl'ai:ér, Ex'. 
co acontecimento. -- _ . o Sr. Gomes C8rvalho _Nobre Senador 

Abelardo Alves de Azevedo e Marconi Fernando Henrique Cardoso, agradeço a defe-
Lopes da Silva eram" lí\;'lereS empresariaiS rência de v. Ex'. o nobre Senador Roberto 
mUito respeitados-e muito acataQos nQ campos;qt.te-deveria ser o_Relator, está fora 
meu Estado; figuras humanas exempla- do País, representando o-- Senado na ONU 
res, benquistos de todos, ainda muito jo- Assim, fui honrado por v. Ex', indicando-me 
vens, mas já plenos de reaJizações, com Relator. EStUdei bastante a matéria, e, penso 
um futuro muito proinissor. _ que, em boa hora, V. Ex' a-presentou o prOjeto. 

Sr. Presidente._ r_egisto o fato e pedi à Ftz, com permissão de v.~ .. piequenas altera-
Mesa do Senado_ _encaminhe às f~mílias ções, e julgo que é chegado o momento de_ 
enlutadas o nosso sentimento, 0 ryosso a sociedade brasileira, como um todo, assu-
pesar, as nossas mais profundas conde- rnir, porque dizemos sempre que temos uma 
lências. grande divida_ social. E só acredito ·no paga-

C? SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) mente da dívida social atl:'avés do econômico. 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Fer- V. Ex! abordou a questão com muita pro-
nando Henrique Cardos_o. ·--· ""-- priedade no seu prOjetO, pórque hoje qUem 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR- paga Imposto de Renda, na grande maioria, 
DOSO (PSDB _ SP. Corno Uder. Pronuncia neste País; -é a classe assalariada. É preciso 
o seguinte discurso.}_ Sr. Presidente, S!'s. ·que todos paguem, porque, quando todos pa
Sénadores, eu disse, há p'ouco, ao nobre Sena- gam, paga-se menos. Quando V. er diz que 
dor Jarbas Passarinho que não queria abusar talvez ou eu seja bibutado, certamente serei 
da paciência do Senado, mas hoje, 0 que não bastante tributado. Só assim cóilseguíremos 
é habitual, estou pedindo reiteradamente a pa- aquilo que queremos tanto, que almejamos, 
lavra, e desculpem-me por· isto, ao abusar que é a distribuição da renda neste País, para 
mais ainda, porque estou pedindo a pa1avra pagarmos a dívida social tão des_ejada. 
como Líder. O SR- FERI'IANDO HENRJQOE CAR-

Mas é simples, Sr. Presidente. Eu queria DOSO-MuitoobrigadoaV.E;x'_Oseuãpar
apenas fazer um registro. Sabe V. Ex' e oS te mostra, mais uma vez, a generosidade do 
Srs. Senadõres qUe, clando cumprimento ao seu espírito. Mais~<;> que a generosidade, mos
que dispõe a Constituição recentemente apro- tra a lucidez e a sua compreensão do processo 
·vada, propus a este Senado a regulamentaÇão políti~::o brasileirO e do processo social bra
do chamado Imposto sobre as Grandes Fortu- sileiro. 
nas, ·matéria que, naturalmente, provoca uma Sr. Presidente, quero registrar que o Sr. Luiz 
séria de debates e controvérsias. mesmo entre Estevão de Oliveira Neto apóia esta tributação, 
nós, e tive a satisfação de ver que esta matéria ao dizer: "Sou rico, mas acho qUe a crianção 
foi apreciada pelo nobre Senador GOmes C~r- do- imposto sobre as grandes fortunas é uma 
valho, que, em boa hora, está aqui conosco, medida justa''. 
representando o Paraná, e, como ReJator, deu Recentemente houve várias manifestações 
o s.eu apoio a esta medida. E sendo o nobre ~ de ilust..J:_es MembrO$ do Congresso Nado-
Senador uma pessoa que poderia até, even- naJ, ao mesmo tempo reconhecendo que o 
tualmente, vir a ser atingida pela medida, fKJUei trlbuto foi criado pela Constituição e, portanto, 
ainda mais honrado com o apoio dado por é irreversível, mas, ao mesmo tempo, dizendo 
S. Ex•. · __ _gu~ eSse tributo não tern sentido, que onde 

O nobre SenadOr Rachid Saldanha-De~ foi aplicado não deu certo etC., e, pOr gentileza, 
ainda não pôde manifestar-se, mas, quando ressaltando a minha contribuição, no entanto, 
da votação, se manifestará· aqui e também no fundo, objetando. Alguns economistas ilus-
juntará sua voz à daqueles que. são melhor tres, como o Sr. Mário Simonsen também, 
aquinhoados e sabem que chegou a hora de . se manifestaram nessa dlreção. Ao propor a 

reguJamentação Ua matéria, Sr. Presidente, eu 
o fiZ não apenas porque estava regulamen
tando toda a parte tributária da ConStituição, 
maS- põfqu-e -ãtho que é oportuno e corrreto 

. que exista esse Imposto. Alega-se que na Fran
ça ele foi retirado. FOi, mas o foi por um gover
no conseJVador. Foi, entretanto, reposto ·pelo 
a~al_ govemo_e, no_ momento, a França goza 
de grande i::lesenvol"vimento económico Qe. 
prestlglo intemacioii.al em matéria -de política 
econôroico-financeir;:3. 

De modo que os argumentos usadOS-para 
que esse Imposto não seja efetivado nãô têm 
proCedência. O Principal deles se baseia no 
argumento da bitributação, sob a alegaÇão de 
quem detém hoje fortuna tem-na porque pou
pou muito, mas todos nós, brasileiros, sa!:;le
mos o quanto isso é artificiOso, _É verdaQe 
que muitos, de fato, pouparam, mas é verdade 
também que a instituição da heranç& traz a 
fortuna de muito longe, muito antes da eXis
tência do Imposto de Renda. Além disso, esse· 
Imposto permite fazer com que haja um_ aper
feiçoamento do aparelho arrecadador. Por 
quê? Porque ele mapeia a fortuna e, ao mapear 
a fortuna, de alguma forma ele pode detectar 
a sonegação, quando ela reaparece sob a for
ma de um bem de consumo ou de llJT1 bem 
de uso daqueles_ que sonegaram. Evidente
mente a maioria; ~pero, não terá sonegado 
e terá a mesma_ atitude dq Senador. -Gqrnes 
Çarvalho. De qualquer forma.. é um instrumen
to útil para o aperfeiçoamento do mecãnismo 
arrecadador do País. E nós colocc;~mos a.trib4-_ 
-~ção nos níveis internacionais, não fizemos 
tribus;ão excessiva,_ porque o .objetiVo desse_ 
Imposto não é _.trib~tar pesadamente aos que 
têm, mas é duplo. Primeiro, fazer esse mapea
mento e, segundo, dar um sentido, até moral, 
de que nuni País c_omo o Brasil os que têm 
devem constnb.uir agora para aqueles que não 
r;Jispõem dos meios mínimos necessáriOs para 
sua própria sobrevivência. - - ----

Quero, portanto. regiStrar a opiníão desse 
empresário de Brasília, na revista Veja,- e-dizer 
que ~spero que outros rk:os se juntem à com
preensão de que chegou a hora de mudarmos 
as coisas. 

DOCUMENTO A QOESE REFERE 
O SR-FERNANDO HENRIQOECAR
DOSO EM SEU PROI'IUNCIAMEN· 
TO: 

É PREOSO"TAXAR O RICOS 
LuiZ ESteVão de Oliveira _tieto 

Vmte e um anos de trabalho fizeram de mim 
um homem rico. Aliás, diante da realidade bra
sileira, na qual 70% da população eConomi
camente ativa vive com até dois salários míni
mos por mês, diria que faço parte de uma 
minoria- muito rica. Dirijo dezesse_te empresas 
que atuam·no com:érdó de Pneu·s, constiuÇã'O 
civil, plantio de soja, revenda de automóveis 
e um banco de investimentos. É um grupo 
que fatura 250 milhões de dólares por ano. 
Ou seja, vivo no Brasil qi.ie prãt!Ca a: oitava 
economia do mundo, enquanto 120 J;nilhões 
de pessoas h~bi~_rn ~_s_u-ele outrO Brasil_
que ostenta o título amargo de ser o 4~ país 
em qualidade de vida. 
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Não é crime algum ser rico __ - eu -sej, O 
mal pode e_star em outro lugar: na maneira 
pela qual se ganha _o dinheiro --seja muito 
ou pouco. Não é o meu caso. Cada etapa 
da_construção do meu patrimônio foi acompa
nhada por muito_ suor. Pena que, apesar de 
a m?Jioria dos brasileiros trabalhar como eu, 
pouc:os têm perspectivas de um dia enrique
cer. 

Para diminuir _o abismo que separa os dois 
brasis- o rico e pobre -, defendo uma mu
dança em nosso comportamento. Precisamos 
m_udar de_atitude para que outros segmentos 
da sodedade façam o mesmo. Por isso, de
fendq a taxação sobre grandes fortunas. Atra
vés dessa taxa, que está em estudo no Con
gres_sp .Nacional, os endinheirados pagarão 
anualmente ao govemo_-uma porcentagem so
bre o que juntaram dtJrante a vida. 

·No meio empresarial, om:le convivo,- a taxa
ção é em geral considerada uma boa medida 
- desde que aplicada em Uganda. Afinal, no 
prOcesso de construção do património; cada 
uni. jã pagou muitos impostoS. Um novo im
posfo sobre a fortuna seria uma bitributação. 
O i'a'docínio é tecriK:ãm-ente cOrreto, mas-vi
ciado. 

A grande fortuna é como um imã, atrai mais 
fortuna. Se dois cidadãos se dirigem- a uma 
agência bancária em büsca de financiamento 
para uma indústria, mesrrio que ·pequena, ob
terá êxito quem tiver pOSses para garimtir o 
compromisso assumido, inesmo que o outro 
tenha maior capacitaÇão técnica. Além diSso, 
os atoais nfveis de inflação concentram renda 
nas mãos de quem tem mais renda. 

Alguns dizem que o imposto sobre as gran
des fortunas terá pouco impacto na arreca
dação global do gove~no. Pode -~é ser verda
de. ContudO, não se pode duvidar do impacto 
psicológico que_a taxaç'ãõ teria perante aso
ciedade. Achamos que o governo nada faz 
para enxugar o monstruoso déficit "públiCo e 
que os políticos não aprovam leis que a nosso 
ver· refletem o interesSe da população. Não 
seria justificável no momento, diante da imen
sa crise social, a criação de um tributo de 
pessoas isentando milhões de brasileiros? 

Quando elegem o déficit público como um 
dos maiores agentes fnflacionárióS do país, 
os- empresários marcam um gol. Só que um 
gol de mão. Afinal, a resposabitidade pelo 
déficit público é também dos subsídios, isen
ções e incentivos fiscais que viabilizaram, à 
custa de toda a sociedade, boa parte das bem-
sucedidas empresas nacionais. -

Quando eixigem a liberdade _de preços, os 
empresários fingem esquexer que só há eco
nomia de mercado onde há competição. O 
quel em nusso país, nem sempre ocorre. O 

Brasil é hoje uma das maiores reservas de 
mercado do mundo, entregue a fortes oligo
póllos que não fazem dos preços _uma arma 
de venda. 

A alíquota do imposto de renda das empre
sas, por exemplo, pode parecer elevada. Real
mente é - passa de 40%. Acontece que o 
imposto sobre o lucro auferido em janeiro des
te ano só s_erá pago no ano que vem - sem 

jUros oo correção -monetária. Ou seja, a mor
. dida do Leão vira o arranhão de um gatinho. 

É verdade que o governo gasta mal o dinhei
ro que ·arrecada e desperdiça. a maior parte 
dos recursos. Isso tem que acabar Acontece, 
porém, que a situação social é tão grave que 
o país pode esperar. 

· Existem fórmulas para pagar menos impos
tos. São· ,conhecidas: sonegar a nota fiscal e 
canalizar os lucros de empresas para ativida
des em que é' meno·r a a.Iíquota a 'ser recolhida 
aos· cofres públicos, eri.ire·outras tantas prati
caâas.Já os brasileiros que vivein'rom carteira 

-assinada COI"Jforma_m~se em terirnpostos des
contadÇJs todos os meses ·de selis~-coD!!'ache
ques. Isso quando ganham o sufiCiente pâra 
o desconto. 

Nos últimos vinte anos, não se tem notícia 
de algum fracasso empresarial por negligên
cia ou incapacidade do tra,balhador brasileiro. 
Ao Coritrái-iÔ, ·são corhuns-·os casos em que 
recursos prov~nientes dos i,mpostos pagos pe
los empregados fora"m 4tilizados para socorrer 
empreSas falida$ por incapaçidade de seus 
di_rig'elites. · . 
- O-impOStO sobre fortunas entra aí comb 
_yma das._ parcelas de contribuição de uma 
classe que abrirá máo de muito pouco para 
tentar am-enizar a situação daqueles a quem 

- tudo falta. Defendo o trabalho, a competência, 
a liberdã.de é o capitalismo. Não concordo 
Com âqúéleS que pretendem exting'uir os ricos. 
Prefiro o ·enriQuedinen(o'dOs-pÓbres. No meu 
vocabulário,· capitaliSmo -é 'síhôriimo de rique
za e prôsperidade - para todos. 

Luiz Estevão de Oli\telra Neto, 40 anos, é empresário 
em Brasília 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-"Assinalando o _empenho-do nobre Senador 
Fernando oHenrique Cardoso,-de fazer cumprir 
Q mandamento con~>tltucional. e louvar o ge~
~o de pelo !J1enQS_ um homem rko da Casa 
de apo!ar esse empenho e, aliás, _até de- um 
homem rico extra Casa. 

• r- . 
_Co~p~reeeràm_. ryi"ãiS OS Srs. Senadores: 

Aureo MeDo......- Ronaldo Aragão- Moisés 
Abrão - Carlos Patrodnfo - Antonio Luiz 
Maya - -Alexandre Costa - Edison Lobão 
- Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -
Afonso S_ancho - Cid Sabóia de Carvalho 
-José Agripino- Humberto Lucena- Man~ 
sueto de Lavor ~ Di vai do Suruagy - T eoto~ 
nlo Vilela Filho - Francisco Rollemberg -
José.lgnádo Ferreira - Gerson Camata -
João Calmon ~Jamil Haddad- Fernando 
Henrique Cardoso - Marcos Mendonça -
Mauro Borges -Iram Saraiva -lrapuan Cos· 
ta Jui1i0r - Maurício Corrêa - Meira Filho 
-Louremberg Nunes Rocha -Márdo Lacer· 
da -Mendes Canale.- Rachid Saldanha Der· 
zi - Wilson Martins - Gomes Carvalho -
Silvio Na me Jorge Bomhausen- Nelson We· 
dekin --Carlos Chiarelli- José Fogaça. 

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Concedo_ a palavra ao nobre Senador Ita
mar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Pronuncia o- segUinte discurso) -_Sr~ Presi
~ente,Srs. Sen~QQf~s, no mom~nto d_a instala
ção da ComiSSãO Mista destinada a examinar 
e emitir parecer sobre a Medida Provisória n9 
91/89, apresentamos aós riobres Membros 
CongreSsistaS ~nOSSa an_álise- sobre o proble
ma, com fatos e de acordo com vários artigos 
da nova Constituição Federal, que tal matéria 
não deveria tramitar na Casa. 

Segue a nossa fal~ Oél I:eferiill?- Çomissão. 
Sr. Presideritê, :srs. Cclilgiessistas, no dia 

:29 "de setenibrO ~!timo, o Senhor Pr.esidente 
da República editou medida provisória que de 
fg'rma inusitaêla, 'fqi PUblicada no Diári_o Oficial 
dõ día se9uinté um sábado subs~ituindO o cri
tério de reajuSte-dos benefícios de prestação 
continuada mantidos pela Previdência Social 
com base nas alteraçóes do_ salário míliimo,
pela aplicação do indice de Preços ao Consu
m_idor -IPC._teJãt.ivo aO mês anterior. 
- A mensagem presidenci<~d _q_ue _acon:panha 

a Medida Provisória n? 91;-de 1989, sustenta 
a relevância e urgência da medida em face 
cja e).Cigüidade. do tempo disponível para regu
lar a matéria, considerada de "relevante" inte
resse para as finanças públicas. 

Não obstante tal afirmação, parece-nos que 
a questão relativa aos pressupostos contidos 
no art. 62 da Coilstituição Federal deve ser 
examinada _com mais profundidade por esta 
'casa. _ . _ -

_O julzo. de ;;tdmi!5sibilidade deve procurar 
extrair daquele dispoSitivo todos os efeitos ine
rentes aos conceitos de urgência e relevância, 
para que não venha a se constituir ein IiQUras 
vazias ou demasiadamente elásticas, a ponto 
de desnaturar a própria entidade. Tal situação 
tende a ampliar de forma inaceitável as atribuiM 
ções, no campo legislativo, do Presidente da 
República. 

Assim, Sr. Presid_e!lte e Srs. Congre_ssistas, 
. tarefa de bem aplicar o texto constitucional 
é da maior impOrtância, para que, inclusive, 
a medida provisória não venha a se _transfor
m-ar-s-e é que isso já não está ocorrendo -

,num sUcedâneo do "nefasto decreto-lei, criado 
na_época do autoritarismo. 

Em -vista dessa .s;ituação, parece-nos opor
tuno fazer algumas considerações em torno 
do que se deve entender como urgente e rele
vante, para os efeitõs do-art. 62 dã Lei Maior. 

Para nós, Srs. Senadores e Srs. Deputados, 
a reJevâncíã de uma matéria está sempre atre
lada ao interesse público, não se cingindo à 
meia conveni&lcia da administração, -por 
exemplo. 

No caso da medida provisória_ que no_ mo~ 
menta estãmõs apreciando, a alegação isola
da de que a sua adoção se justifica pela carên
cia de recursos nos cofres da Previdência So
cial é argumento insatisfat6rio. 

E é insatisfatório, "porque despreza a macro
vjsfto que o Poder Público d_eve ter, para se 
voltar, exclusivamente, para o_s aspectos rela
cionados com os meios fmanceiros e não para 
os fins que as ações públiCas devem atingir 
no seío da sociedade. 

Se, como fUndam.enta o Governo, há faha 
de recursos e, portanto, se faz necessário des-
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vincular as prestações da Previdência" Social 
do salário mínimo, não -pode ele esquecer que 
a referida medida atingirá, dir.;:ta~ente, mi· 
lhões· de brasileiros segt,Jrados da previdência 
oficial. - - -

À relevância do ato e_m razãQ dos seus efei
tos para as finanças públicas contrapõe-se o 
interesse social contrariado pela redução dos 
benefícios. 

Deve-se considerar, por outro lado, Sr. Pre
sidente e Srs. CotigresSistaS, que a Medida 
Provisória no 91 arrõnta, àS:es<:áricâras, ·a prin
cípio da irredutibilidade do valor dos b~ne-: 
ficios da Previdêhcia SoCial," ConSagrado no 
item_l\[ do art. 194 da Constituição Federal. 

Ressalte-se, ademais, que a providência edi
tada pelo Governo esvazia a norma contida 
no § zo do art. 201 do t~o constitucional 
vigente, que assegura o reaj_u_~tam~nto dos be
neficíos para preservar -lhes, em cadlter per
manente, o valor real. 

Sr. Presidéhte e Srs. Cbngres·srstas, como _ 
atribuir-se relevância a uma medida que, além 
de contrarir o_ interesse público, infringe a 
ConstitUiçãO? . . 

Se deslocarmos a análise para o requisito 
constitucional-da -tirgéttcia, não chegaremos 
a outra conclusão, ou seja, a sua inocorrêncja. 

A forma repentína de se alterar o critério 
de reajuste das prestações continuadas devi
das pela Previdência Sociãl ·vai provocar pre
juízo efetivo a milhares de famílias brasileira!i:L 
que sobrevivem à custa de parcas quantias 
recebidas a título de proventos, pensões ou 
outras formas _de ªuxlliQ de car~ter previden· 
ciário. 

A urgência, é claro, somente pode ser sus
tentada pela Administração qtie, numa visão 
burocrata, tolhe dos segurados da previdência, 
de uma hora para outra, uma parcela a que 
sempre fizeram jus, por ocasião dos reajustes. 
de seus beneficias. _ _ _ _ 

Sr. Presidente, Srs. ConQ_fessistas, seja qual 
for o enfoque pelo qual venhamos a examinar 
a Medida Provisória no 9-1,--ãiilda nesta fase 
preliminar à que alude o art. 5" da ReSoluç:ãÕ 
n9 01, de 1989, do CongreSso Nacional, che
gamos à conclusão de que ela não atende 
às condições míniméi.S de admissibilidade, 
uma vez que não se acham presentes os pres· 
supostos de urgência ~ relevância ·e?f,abele
cidos pelo art. 62 da Lei Maior. 

Nesta oportunidade, não poderiámos deixar 
de registrar a nossa posição acerca da matéria 
em deliberação, para demonstrar que o ato 
editado pelo Poder Executivo, por não se ade
quar à ConstituiÇão, não âeve ter tramitação 
nesta Casa. 

Eta ó que tinha a dizer. Sr. Presidente. (i\r\uitq 
uem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre_ Senador Lavoi
sier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. 
Pronuncia o seguinte discurso.) ...;.... Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, receb_emos, nos últi
mos dias, numerosas ~_clamações de várias. 
lideranças do Rio Grande do Norte pertinentes 
ao atraso na liberação 4~ recursos financeiros . 

·para o Program~ de Apoio ao Pequeno Produ-
tor Rural do Norde_ste (PAPP). . 

Isto não pbde acontecer com um programa 
de-sta-abrangência, O PAPP,-criado erTI 1" de 
abril de 1985, através do Decreto ne 91.179, 
é Um do~ progranlas ri1ã.i5 felizes Concebido 
para o agricultor nordestino. A Sudene, depois 
de investir durante mais de vihte an_os no farta· 
lecimento dos latifúndios do Nordeste, enten
deu que estava na hora de mudar a sua estraté
gia. Realmente,, s~o os pequenos produtores 
nlfcl.iS- cjlié Sõfreril terrivelmente ~s- ãQri.i.il.s das 
seca,s nordeStinas: fome, migrãçâo "forçada, 
desagreg~çã_o da família e- de:sêmPrego Qene
ralizado. E jUStamente pára -eSte-Sêgméritõ da 
pOpUlação rural que o PAPP eshí. voltado. Pro
cura melhorar as suas condições de vida, asse
gurando-lh~s acesso à posse e aO domtoio 
da terra. Tudo isto tem- urh objetivo final: au
ITú?iltai ã -prOdutividade do campo e gerar um 
excedente alimentar. 
~Ao longo -9e sua- execução,· preViSta_ para 

15 an9s, o· PAPP beneficiará cerca de 2 IJli
lhões de famílias espalhadaS em todo o territó· 
rto nordestino. Se: fOr totalmente implemen
tado, o PÂPP-Qercirá 1.320.000 novo:Scempre
gos no meio rural daquela região brasileira. 

-Para- evit.3f <lç'_óes paralelas e repetitivas, o 
PAPP abSolveu os programas especiais, tais 
como PoloriOfdeste, ProJeto-Sertanejo, Prohi
dro e Procanor. 

Já em pleno andamento, o I?APP conta com 
um orÇariieiílo-de 2 bilhões 534 milhões_ de_ 
cruzados novos, compostos por 59,3 de recur
sos nacionaiS e-40,7% de empréstimo externo 
cont(aldo junto ao Banco Mundial. 

É importante, nobres -Senadores, ressaltar 
que oS- recursos do Banco Mundial só são 
liberados, quando o Governo Feder<:!,] liberar 
a sua coritrapartida. 

.Por esta razã,o é que estar:nos preocupados. 
O Governo Federal atrasou _a liberação da par· 
te que lh~!_C_QiTipete. Além do mais, os rec1,1rsos 
programados para o PAPP Já estão defasados 
djªnte da inflação galopante que estamos vi
vendo, Urge alocar mais recursos para que 
o PAPP, tão bem idealizado, não tenha o triste 
ftm dos programas que lhe antecederam. 

Deixamos aqui o nosso veemente apelo na 
cerieza de. que os dirigenteçda -política finan
ceira naclóttal compreenderão que o pequeno 
agriCultor nOrdestino não pode sobreviver sem 
o dfnheiro SuQ_sidiado que o P_oder Público 
pode e deve proporcionar-lhe. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

OSRJ>.RI;l'II_DENTE (Porripe\J de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

_()SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
n~J}cia o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, 
Srs:Senadores, o PartidQ Socialista Brasileiro 
e, lndividuéiJffierité, b Deputado Ademir Andra
de, inQiessaram, no mês de agosto, perante 
o·supremo TribUnal Federal, com um pedido 
de intervenção no Estado do Pará. 

A petição, que foi autuada sob o no 1 02, 
estã apoiada no art. 43, ir1cisos Yl e VIl, b, 
da 'ConstituiÇão.--

O Presidente da Corte, o eminente Ministro 
Néri da Si\velri3.~-sólicitoi.{irifo_rin?Jç:õe.?·~ aUt~ri
dades estaduais e mandou dar yista dos.Au_tos 
à douta Procuradoria Gerâ.l da R~_pública. 

O pedido formulado- pelo PSB hiStOrta o 
comportamento oiliiSsivO"'db-s ·responsáveis 
pelo governo naquela unidade -federãtiva diaO· 
te do cri~e _O~_gan_i~aÇ!o. lnstalou·s~ ~!! U!'_'!l cl_i
ma de hostilidade aos direitos_ humanos.· 

É-impressionante a relação de documeirtos 
que fOram anexados à inicial, proVando_ aS vio
lêridãs e ·as arBitrariedades apontadas. Nume
rosas'já São' as vítimas da: ta o _intolertlv:el situa-
~o~ . . . -

Evito eStender-me; por ora, uma vez que 
a matéria se acha sub judice. 

P~rei o Senado a par 9_o _ a!ldamento do 
feJto, que, _na reaHCiade, interessa ã todo o País, 
p"elo tema que encerra. - - ~ _ 

Passo a ler à representação do meü partído 
para que CO!lste dos Anais da Casa. 

Exme Sr. Ministro PreSidente do Supre-
mo T ribun?Jl Federal · · 

O Partido Socialista BráSileifõ, iiwocãn
do por analogia _e extensivamente ó art. 
103, VIl, da ConstitUição Féderal, e:- indivi
dualmente, o Deputado Ademir Andrade, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, atual
mente exercendo o mandato de D_epu~ 
tado Federal pelo Estado do Pará, vem 
por intermédio de seu. advogado, man· 
dat6s procuratóríos anexos (Doc.S. 1 e_ 
1-a), com fulcro na Constitu~ão E_e_çieral, 
art. 34, VI e Vll, alínea b, requerer interven· 
ção federal no Estado do Pará_, pelas ra-

. zões de fato e de Direito que passam a 
expor. 

1-A Lei da Selva 

O Estado do Pará - dominado pela 
associação do crime com a impunidade, 
esta r~sultante da_ omissão das autoiida~ 
des governamenta_is, omissão perseguida 

· por seus compromfssos políticos e -eco
nômicos_ çom o crime organizado e os 
seus mandantes -:- troco1,.1. o império da 
Constituição e da lei pelo império da de· 
sordem, da insegurança e da ilegalidade. 

Os direitos civis e individuais inexistem, 
como descumpre o Estado o seu dever 
cansti.tucto_n_al_de é!Ssegurar a vida e a il)te
gridade física de seus jurisdidonados. _ 

O Estado não apenas se omite,.mas, 
incita à violência anunciando publica
mente sua iriC:apaddade de fazer cUtnprir 
a lei como se_ o flícito pudesse beneficiar_ 
o infrator; não impede o crime, diz aos 
criminosos que podem agii" dizendo às 
vítimas anunciadas que não pode prote
gê-las; materializado o crime, impede que 
a policia cumpra o dever legal da apura
ção do delito, negando-lhe: Qs meios que 
-é de seu dever prover; iealizada,_porenga-

-- no,-urna- ou outra diligência, de·ixa siste-
maticamente de cumprir os decretos jUdi
ciais de prisões preventivas, esvaziando 
assim o poder constitucional da Justiça. 

Apenas nos últimos dez anos, no Esta· 
do do Pará, segundo levantamentO da Co
missão Pastôral -da Terra, fôr2i.n1 asSaSSi:. 
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neidos 411 trabalhador_es rurais. Setenta 
e sete apenas nos dois primeiros anos_ 
(87/88) do Govemó do Sf.-Hêfió Cueiros 
(Does. 2.- a 5). todos crimes lmpunesl 

Mas todos os dados necessários à apu
ração desses crimes, quizesse apurá~os 

· o Governo do Estado, foram entregues 
às autoridades paraenses pela Comissão 
Pastoral da Terra- que chegou meSmo 
a relacionar um a um os crimes_ com a 
nomeação de assassinos e mandantes 
mas de sua iniciativa não resultou qual
quer resultado concreto. "Os mandautes 
e os criminosos continuam irripunes-". 
(Does. 6 e 7). -

Nessa relação de crimes não está o 
, assassinato do ex-deputado Paulo Fonte

lles, abatido a tiros a 1 km da capital do 
. Estado, quando reabastecia seu carro em 

um posto de gasolina. 
Morte amplamente anunciada, de 

mandantes conhecidos, crime até hoje 
impune, impunidade (Jue arma os Sicá
rios e estimula a audácia homicida dos 
mandantes. (Do·c.· 8). 

Nessa relação de Crimes não esl:ão os 
diversos atentados de que foi _vitima o 
deputado estadual João Carlos Batista, 
do PSB, finalmentê-ãbatido a tíros, de no
vo-em plena capital, nas barbas do Gover
nador, quando .entrava em sua casa, 
acompanhado de sua esposa e filha, esta 
~mbém atingida. (Doe. 9). Morte esta di
versas vezes anunciada, antecipadamen

, te denunciada pela vítima aos ouvidos 
acumpliciadamente surdos das_ autorida
des_estaduais, até mesmo no próprio dia 
de seu assassinato, em dramático pro
nunciamento na Assembléia Legislativa 
do Estado (Does._l.O, 1 i e 12): Morte 
anunciada, crime premeditado para o 
qual as autoridades foram alertadas pelo 
Senador Jamil Haddad mediante telex 
que dirigiu ao então Ministro da Justiça 
(Doe. 13). · 

Nessa relação não está o vereador Rai
mundo Preto, fuzilado no último ·dia 1 ~ 
de junho com um tiro de escopeta 20 
no peito, à porta de sua casa (Does. 14 
e 15). 

Esses são alguns crimes de morte, to
dOs impunes; a esse rol adite-se a lista
gem intermínável dos atentados, como 
o· que no dia 4 de julho último vitimou 
o Vereador Manoel Cardoso de Almeida, 
do PSB (Doe. 16}, dei violência contra a 
incolumidade física e o domidlio, ao exer
dcio da profiss_ão, o··descamlnho, o con
trabando de ouro, o tráfico de cocaína, 
o desmate ilegal e a exportação ilegal de 
madeira, pois todos esses crimes-são cri
mes conexos, associados, manipulados 
pelas mesmas mãos, unindo o latifúndio 
e a máfia (Do_cs. 17 e 18). 

A ch.,cina de Marabá (Doe. 19) é co
nhedda da opinião pública nadonal. Foi 
eJa autorizada pessoalmente pelo Gover
nador do Estado, tanto quanto autorizou 
e autoriz-' a matança de garimpeiros de 
Serra Pelada, como da tribuna da Câmara 

dos Deputados denunciou sem ser até 
hoje -Contraditado o deputãdó -Paulo Ro~ 
berto, deputado federal do PMDB do Pará, 
o mesmo partido do gollemaçior, em dra
mático disCt,~rso no qual, ao lâdo das de~ 
núpcias que.faz, solicita gai-anüas de vida. 
(~lotegra.do seu pronunciamento encon
tra-Se entre os anexos (Doe. 20). -

_Nem os correligionários do Governa
dor GUeiros se sentem seguros no Pará, 
e apelam pa~a a Mesa da Câmara e para 
o Ministério da Justiça, mas apelam até 
aqui em vão, porque, quando bradam 
contra a violência - e esse- brado é mais -

-- do que tudo um pe<:lido de socorro do 
cidadão à Justiça -.são obrigados a re~ 
conhecer que- no Pará "as agências da 
Polícia Federal, seus delegados e servido
res, não estejam suficientementes apare
lhados para o combate_a crimes de alçada 
federal, como o de.s.caminho de toneladas 
de ou/o,_ a poluição dos rios com mercú
rio e o. coritrabando generãlizadÕ. E tam
bém se apresenta sem condições para 

-o- suprimento da Polícia do Estado nas 
omissões da coatoria e da conivência da 
cumplicidade, e falta-lhe o mesmo rigor 
com que o poder federal se ostenta na 
prevenção e na repressão ao tráfico de 
tóxicos" (Doe. 21). 

Sob o acobertamento do Governo do 
ESfi:iâ:O, denuncia -o parlamentar peeme
deb!sta, o estado de direito cedeu à lei 
da selva, onde o crime é. organizado, ne
nhum ilícito penal é apurado, os crimino
sos notórios continuam impunes, as sen
tenças judiciais não são cumpridas, as 
tnáfias imperam e as súcias dominam, 
o contrabaJ1do de ouro é notório, o narco
tráfico ãbelto, as pis"ta.Sde pouso ciandes- · 
tinas conhecidas e toleradas. 

Não se acusa o governo do Estado do 
Pará de incompetente no exercício de seu _ 
dever constitudonal e legal de fazer cum
prir as sentenças judiciais, de garantir o 
direito da pessoa humana. 

_O Pa(fido Socialista Brasileiro e o depu
tado Ademir Andrade, como fundamento 
para o pedido de intervenção, acusam 
o governador do Estado do Pará de com
petente conivência com ~õ crime, median
te a omissão programada e o deliberado 
incitamento à violênCia. 

O incitamento à violência decorre de 
duas vias: da omissão que garante a im
punidade, e da criminosa declaração ofi
cial de incapacidade de combater o cri
me, o que vale como sinal, ou senha, 
aos criminosos, para agir livremente con
tia os adversários do mandonismo local. 

Um só caso, exemplar dentre tantos. 

Em Táce da impunidade dos mandan
tes e~alitores--mãteiiais do assassinato do 
Deputado Estadual João Carlos Batista, 
o Partido Socialísta Brasileiro cumpriu 
com seu dever ético, político e legal de 
denunciar o governo do Estado, e exigir 
do Governador Hélio Gueiros o simples 
exefcfcio dos deveres de seu mandato. 
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Em resposta ao Partido Socialista Bra
sileir.Q, -9 govema:dor -HéliO Gueiros, erri 
mais um il(cito penal, decidiu-se pela ca
lúnia, a infâmia e difamação contrefô pre
sidente do_ Partido, Senador Jam_il Had
dad, pelo que, aliás, já foi chamado às 
barras do Superior Tribunal de Justiça. 
Em nota vituperina publicada em todos 
os jornais do Pará e nos principais jornais 
do País (Rio, São Paulo e Brasília); 6 indi
gitado governador, valendo-se de recur
sos públicos que deveriam estar sendo 
encaminh~do? ao çornba.te Qo crime,_ de
clara: 

"qua0t~. à ins~gurança para os teus 
santinhos aqui no meu Estado, que natu
ralmente não fazem nada demais, não 
insuflam, náo provocam, são piedosas 
criaturas, preocupadas tão-somente em 
fazer o bem, tudo dentro da lei, do res
peito e da civilidade quero te dizer que 
continuaremos a oferecer-lhes toda a co
bertura poSsível , ·mas flão és ingênuo 
para admitk que, num pais onde os servi
ços de educação, de saúde, de sanea
mento básico, de transporte, de ioda a 
infra-estrutura, çmde esses seiviços são 
todos precários e deficientes, tu vais pen
sar que somente os serviços de Sey;JU
rança pública sejam eficientes e petfeitos 
e o Estado possa gariintir que tUdo pode-
acontecer por aqw; menos o crime". 

O Governador Hélio Gueiros não se sa
tisfaz com esse _criminoso lava-mãos, se
nha para crimes futuros, já ocorridos, co
mo o que vitimou o Vereador Raimundo 
Preto. 

O Governo do Estado impede que a 
autoridade policial enc:arregãda da apura
ção do assassinato -do_ Deputado José 
Carlos Batista leve à frente o inquérito 
e prenda os criminosos sabidos, encon
tráveis em locais conhecidos! 

Na edição do dia 20 de junho de 1989, 
posterior_ portanto à diatribe do governa
dor, o jornal O liberal, de maior circulação 
do Pará, estampava em manchete: ''Pri-_ 
são dos matadores de João Batista de
-pende de dinheiro" (doe. 22), para ãfi!lTiar 
em seguida. 

"Os executores e mandantes do assas
sinato do Deputado João Carlos Batista 
(PSB), ocorrido nO dia 6 de dezembro 
passado, poderiam ser preços imediata
mente se o delegaçlo_ Pedro Demerval, 
titular da Delegacia de Crimes contra a 
Pessoa (DCCP), dispusesse de NCz$ 15 
mil, dois carros descaracterizados e uma 
lancha voadeira Demerval garantiu on
tem que ainda não prendeu o pistolelro 
Péricles Ribeiro e os comerciantes Josiel 
Martin~! Jeová Campos e Oscar Ferreira, 
os três possíveis mandantes do crime, 
que estão com prisão preventiva decre
tada, por que a DCCP não tem verbas 
para as diárias dos investigadores, os 
meios de transportes necessários e pes
soal para ficar permanentemente no en
calço dos pistoleiros e de seus contra
tantes". 
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A longa e pormenorizada reportagem 
- denúncia de O .J,iber.é!J/ é. enriquecida 
com- entrevista do Delegado Pedro De
merva/, de cuja lettura isenta resulta a cla
ra conivêncía das autoridades paraenses 
com a impunidade e o crime, senão veja
mos: 

I- após afirmar desejar a prisão dos 
acus_ados_ "para que prestem explicações 
à sociedade e ajustiça seja feita .. , o dele
gado afirma: "Mas, s_e_m os meios de que 
necessitamo_s, ele (Péricles Ribeiro) e os 
outros acusados não serão presos tão ce
do"; 
II- refere-se o delegado a !.lm outro 

crjme que teria Q.purado, prendendo os 
criminosos, mas se defende: "No caso 
de 'Miguel Marabá', a famt1ia custeou as 
despesas, nos deu passagem e pagou as 
dián"as, porque a Secretaria de Segurança 
Pública não tinha como fazê-lo·; 

DI- reportando-se a visit.;,_ que a Co
missão Interna dona i de Juristas da Orga
nização das Nações Unidé!.s ---: ONU, fez 
ao Estado do Pará, levantando-se as cau
sas da impunidade dos crimes contra ad
vogados, sindicalístas e posseiros, o dele
gado lamenta não haver si_dq procurado 
porque, diz ele: "Se -tivesse_ vindo aqui, 
eu teria t:ffto a eles que não se pode fazer 
diligências sem dinheiro para as despesas 
normais e as diárias dos policiais. Eu pos
so querer mandar uma diligência a algum 
lugar, mas os policiais, dentro da lei, recu
sam-se a viajar caso não tenham recebido 
as diárias e eu não posso obrigá-los a 
ir"· 

IV- finalmente, aduz o delegO? do que 
colocará seu cargo à disposição ~'do Se
cretário de Segurança Pública, Mário Ma
lato ou _do Governador Hélio Gueiros, se 
lhe forem dada_s as .condições que rela
ciona e não conseguir efetuar todas as 
prisões num prazo de no máximo dnco 
dias'", 

Que fez o governador? 
Proveu o presideote do inquérito com 

os recursos solicitados? 
Não. 
Demitiu-o, no mesmo dia, 
Na matéria em que reporta a demissão 

do delegado, o mesmo O Liberal (Doe, 
23) afirma que "As declarações que.De
merval prestou à imprensa, dando conta 
da falta de verbas, já eram do conheci
mento da Juiza Sanfiago"! 

O jornal paraense reproduz entrevista 
da ilustre Magistrada que é em si um ver
dadeiro hbelo a exigir a imediata Cnterven
ção do Supremo: 

"EJe (o delegado) me disse dessas difi
culdades. Fico com vontade de dizer ao 
delegado e ao Secretário de Segurança 
Pública, na frente -dos jornalistas, que é 
hora de dar um basta nesta farsa. A Polícia 
tem, como instituição, contribuído muito 
para que os acusados ainda estejam em 
liberdade", afinnou a Juíza, pedindo para 
que a sua exasperação com a situação 
não fosse publicada. Mesmo afinnando _ 

que não tem medo de n_inguém, ela disse 
que nã.o_ deseja ser assassinada ... 

A ·polícia, porque não o··quer, não pOde 
prender o pistoleiro. Mas a ele a imprensa 
paraense tem livre aç_esso! 

Na casa de seu pai, '1ocalizada às mar
_gens da BR-313, próxima ao município 
de Gurupí, limite do Pará c_om o Mara
nhão e.distante de Belém, a 270 km, onde 
também reside em uma fazenda de sua 
prOpriedade", seflutidO o biárlo do Pará, 

. §rgão l.i_gado ao Ministério Jáder Barba
lho,_ correiiglonário ào 96véinador, o pis

- toleiro Péricles, ac_usado, dentre dezenas 
de OUtCOs, dos assassinatos de Paulo Pon
leles e João CarloS Batista, recebe a televi-

=- ~01 e dá entrevistas à RBA e ao O Liberal 
Çontra Pérides há mandado de prisão 

. decretado pela Juíza Yvone Santiago. 
M_arydado de prisão descumprido, des

respeitosamente, pela políCia do Gover
nador Gueiros (doe. 24). 

Atrá.s de toda essa violência está a 
queStao agrária, a luta de posSeiroS contra 
grileiros, assedados esses à máfia do Es
ta':lo, ·que controla a política do sul do 
Estado, que controla a polícia, que coarta 
aJustiça. 

O Pará possui o Seu •rsihdicado do cri
me", com interesses ligados ao ouro,--à 
[!ladeíra, às drogas, e ao latifúndio; esse 
sindicato, poderOsíSsirilo, porque con
luiado com autOridades estaduais,. se re
vela no macabro e sistemático extermínio 
de líderes sin_9_icais, $acerdotes, deputa
dos e vereadores. Há mesmo, c;irculando 
em Belém, conhecidas das autoridades, 
famosas "listas negras .. dos inimigos des
se sindicato, todos eles sacerdotes e polí
ticos marcados para morrer, todos eles 
sendo aSsass1nados, um a um, na ordem 
da listagem tenebrosa. (Does. 25 e 26). 
-.0 Partido Socialista Brasileiro, além da 
denúncia que das Tribunas da ·Câm-ára 
dos_ Deputados e do Senado v"em fazen
-do~-em vão, posto que simplesmente fala 

_ à história enquanto seus correligionários, 
como o povo pobre do Pará, são amea
ç:_ados _e fuzilados, para o gáudio irrespon-

- __ s_ável _do_ governador, tem procurado o 
Minist€ri6 dá Justiça, na tentativa -de acio
nar as autorida~es fede~ais' que não po
dem, não poderiam, não deveriam omi
tir-se. O PartidO esteve ccim os dois último 
Ministros da Justiça e com o f.1inistro Os
car Corrêa, que tanto ilUstrOu essa Casa, 
dei.Koi.! por cópia xerográfica documento 
que confiança não tinha para encaminhar 
ao ~oyerflador do Estado. 
--Este documento - carta de próprio 

· - pUhho de um pistoleiro, narra reunião do 
Sfr\ci_icato do Crime que decidiu arrolar 

· entre_ suas próximas vítimas líderes desta
c;ado_s do PSB do Pará, entr_e os quais 
-figura o Deputado Ademir Andrade - é 
agora, em seu original, anexado como 
peça da maior importância para o julga
mento (Doe. 27). 

Mesmo o Presidente da República foi 
procurado, mas tudo o que logrou o Par-
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tido foi lacônicO telegrama do Ministro 
da Justiça afirmando que aS- denúndas 
haviam Sicfo retransmitidaS ãO Diretor· 
Geràl do Departamento de Políci<J Federal 
(doe. 28). 

ProvidênCias, nenhuma. 
Que EistainQS a= esperar, novas mortes, 

novos assassinatos? 

Muitos outros cidadãos e líderes~ como 
parlamentares e sacerdotes, estão marca
dos para morrer pelo sindicato que se 
beneficia da impunidade. 

Entre os ameaçados estão .clois parla
mentares federais, o Deputado Federal 
Ademir Andrade, Presidente regional do 

-PSB (does. 29 e 30), e paSmem, eméritos 
Julgadores, um membro do mesmo par
tido do próprio Governador, o Deputado 
Federal Paulo Roberto, Em dramático 
pronunciamento na· tribuna âa Câmara, 
no dia 5 de novembro último, S. Ex• decla
rava: 

•· ... Nestes (municípios), principalmen
te etnJbLt®a_,JiYJ! o dissabor de enfrentar 
6 ·poder da corrupção, das máfias dos 
garimpos, do crime ,organizado, e dos 
braços assalariados. E a engrenagem da 
intimidação, -ameaças e práticas delituo
·sas, torna-se evidente a coautoria omis
siva do Governador Hélio Gueiros, que 
cruza estoicamente_os braços ant~ a onda 
de violência que assoma· ho Tapajós e 
no Baixo Amazonas. ·· ... requeiro, com o 
pedido que ora faço para a garantia de 
minha própria Vida e do livre exercício 

· · do meu mandato no Estado do Pará, que 
6 Presidente e a M_esa da Câmara dos 
Deputados enc;aminhem este meu pro
nunciamento no seu inteiro teor à guiza 
de representação, à Sua Excelênda o Mi
nistro Brossard. •· ... N_o complexo de 
·o(;Oltêndas pela sua própria tipfcidade 

- criminal, continuidade e impunidade, on
de a autoridade pública foi subS:titulda pe
la máf~a que tudo controla e corrompe, 
como se fosse um governo de fato para
lelo ao do Governador Hélio Gue.ir.os. 
- - "M. Quanto ao Govemador Hélio Guei
ros, notória é a sua responsabilidade, tan
to por ação corno por omissão, na ma
tança dos garimpeiros de Serra Pelada. 
"·~E o que Um deputcidO como eu, 

homem c;omum ( ... )poderá esperardes
se mesmo Hélio aueiros, que nO-GOverno 
do Pará procede como um régulo de tri
bo, não só a prat[car Violências, ordenan
do o morticínio de Marabá, como aco-

. bertar variadas formas de corrupÇ:Ko, pú
blicas e notórias, como as que ocorrem 
naSUDAM. 

" ... Eu também, corno cidadao comum 
e membro deste Poder Legislativo, Depu
tado Federal e que faz política nas regiões 
dos Municípios çle Tap_ajós e do Baixo 
Amazonas( ... ), me sinto desassistido pelo 
Poder, no nível locaL. E agora pela segun
·qa vez compareci perante o Ministro da 
Justiça ... E ao recorrer mais um_a vez ao 
Ministro da Justiça ... 
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" ... Onde a ação da Polícia_F_ederal, ante 
a conivência e a omiSsão da Polícia Esta
dual?:.: 

" ... sob o acobertamehtO -do- Governo 
Hélio Queiras ... "_ 

A exemplaridade de Itaituba 

No Município, somente este ano, se
gundo informações do próprio delegado 
de Polícia, SenhorJoão Basco, já ocorre
ram 32 homicídíos-ráoc. 31). Trãtã,-esse 
levantamento, apenas, das mortes notifi
cadas na sede do munidpio ou em SUas 
adjacências ... Mas as informações da po
pulação dão conta de mais de quarenta 
assassinatos, élpenas nos meses de junho 
e julho. Só uma das muitas funerárias 
·de ltaltuba, a funerária Pax São José (4• 
Rua, Gdade Alta, nc 2._06), em apenas dois 
meses, esses mesmos junho e julhO, en
terrou 17 cadáveres de vítimas de homi
cídio (Doe. 32). 

Pois nessa Itaituba a Polfcia Militar con
ta com apenas 1 9 homens, nove dos 
quais servem na sede do município, três 
no garimpo de Água Branca, três no ga
rimpo do Ratinho e_ o restante ou está 
de férias ou de licença. A Polícia Civil dis
põe de cinco elementos, três investiga
dores, o delegado e ·o escrivão, três viatu
ras, mas uma só em condições de funcio
namento, um automóvel Chevete. Mas a 
Delegacia não tem gasolina. 

CornO a Polícia de Itaituba conhece os 
gansters, mandantes e executantes, e não 
os prende, o GOverno do Estado conhe-ce 
as condições críticas do funcionamento 
da Polícia no município e não toma qual
quer providência (does. 33 e 34). Revela
dora dessa compreensível omissão-go
vernamental, organizadora da impunida
de, esta declaração do Delegado de Itaitu
ba à Provinda do Pará, edição do dia 14 
de o_utubro de 1987, e de dramática atua
lidade: 

"A Polícia de Jtaltuba come de favor. 
Comerciantes dão arroz, carne, pão e ou
tros alimentos. Para a limpeza da delega
cia, também os comerciantes colaboram. 
Tem um açougueiro que já não suporta 
o prejuízo, se diariamente, para não ver 
os policiais passarem fome, dá carne para 
o almoço e o jantar - revela o Delegado, 
bastante envergonhado. E comenta: -
Como eu, um dia, vou poder aplicar a 
lei em cima de um desses colaboradores 
da Polícia, caso eles. venham a transgre
di-Ia? (Doe. 35 ). 

O quadro de violência, impunidade, in
segurança e__ desrespeito à justiça e aos 
direitos individuais do cidadão, a começar 
pelo direito à vida, as violações à integri
dade física da pessoa humana estão re
gistrados e denunciados pela imprensa 
paraense (Does. 36, 37, 38 e 39), mas 
a esse município não estão adstritos. A 
violência e a insegurança sãO -as me.srn_as 
na região do Tapajós, dominada por qua
drilhas envolvidas com_ o narcotráfico, 

com o contfabandO de armas e o desvio 
de ouro para o mercado ionternacional, 
a_ víolência e a impunidade são as mes
mas em Xinguará, Conceição do Ara~ 
guara, São Geraldo do-Afaguaia, Marabá, 
é o retrato do sul do Pará, é a imagem 
fiel de Belém, onde agem livremente os 
pistol€:iros, abatendo parlamentares. 
_ II- O Direito 

A Constituição Federal, em seu artigo 
.3·4,- estabelece, entre ãS razões· motiva
doras ·da ii-ltervenção da União nos Esta
dos, entre outras, a) a necessidade de 
prover a exétução de lei federal, ordem 
ou áedsão judicial e b) assegurar a obser
vância dos direitos da pessoa humana. 
~--texto constitucional é imperatiVo. Ou 

seja; deve ser promovida a intervenção 
sempre que_ a violação for objetiva, -e des
se dever não escaj)ã o judiciário posto 
qtie nenhuma lesão de direito pode fugir 
do seu controle.lnvocado, o Estado, atra
vés de seu órgão próprio, não se pode 
furtai' -à obrigação de exercer a atividade 
jurisdicional, na proteção de um direito, 
e toda e qualquer lesão de direito, espe
cialmente as ofensas aos direitos e garan
tiaS expressos na Constituição, é pãss[vel 
do crivo do judiciário. O Estado de direito 
"tem corno característica fundamental o 
chamado império da lei, ou seja, a subor
dinação de todos os poderes do Estado 
à noima, de _Direito, que os limita, abran
ge, mensura" (San Tiago Dantas, in Pro
blemas de Direito Positivo, p. 17). 

As hipóteses de intervenção foram am
pliadas pela Constituição vigente, que, ao 
elenco -clássico, fez acrescer a inobser-

--vanCià dos direitos da pessoa humana. 
Inova ainda o atual diploma quando recu
sa a límitação do texto de 1969, o qual, 
em seu art. 11, dava ao Presidente da 
República o poder exclusivo de decretar 
a intervenção. 

Os dois dispositivos repetem ippsis lit
teris os de 1946; por" cbiricldência no 
rne~;mo inciso "prover à execução de lei 
federal, ordem ou decisão judiciária". 

Por ordem entende-se qualquer co
.mandamento ou mandado, por decisão 
qualquer resolução que se haja de e-xecu
tar (Pontes de Miranda) e como tal se 
inserem as decretações de prisões pre
ventivas. Não há discussão sobre o con
ceito de "direitos da pessoa humana", são 
todos aqueles que dizem respeito à digni
dade moral e integridade física do ho
mem, a começar pelo direito à vida e 
à prot€:Ção constitudonal. Um dos direi
toS -da pessoa humana é o de viver sob 
o Estado de direito _que os poderes, todos 
eles poderes delegados da Constituição, 
têm a obrigação de assegurar. Se e_sses 
direitos não _estão sendo obseJVados, o 
poder judiciárJo deverá ser acionado, para 
assegurá-los. -

A tJnião, no texto ConStitucional, se en
tende por qualque-r dos poderes da Repú
blica. A decretação da intervenção depen
derá, no caso de desobediência a ordem 

ou deds_ão judiciária Uudiciária e não judi
cial) de requisição do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça 
ou do Tribunal Superior Eleitoral; no caso 
de violação a direito da pessoa humana, 
de provimento, pelo Supremo Tribunal 
FederaL de Representação do Procura
dor-Geral da República (art. -36, II e 111), 
que certamente a formulará, em faà: dos 
ele_mentos trazidos com esta petição . 
Duas razões justificam a intervenção; ª 
primeira (desobediência a ordem o-u deci
são judicial), pode ser requerida por 
quem quer que seja, inclusive Partido Po
lítico ou interessado; a segunda mediante 
Representação ao Procurador- Geral da 
República, este, naturahTiente, provocado 
por alguém, como agora sucede, 

Baseia-se, finalmente, adecretaçãO da 
intervenção-federar- pelo duplo motivo 
invocáao. ouvidÕ o Exffio Sr. Dr. Procura
dor-Geral da República, e encarecida a 
urgência da medida pois se trata de vidas 
humanas que correm sérios risco-s se pro
vidéndas efetivas não lerem toinadas 
com toda a brevidade e presteza. O Su
premo Tribunal Federal, dentro da sua 
função constitucional, não ficará indife
rente aO apero que ora lhe é dirigido com 
o objetivo primordial de assegurar os di
reitos de .cidadania desrespeitados e sem 
cumprimento por parte de autoridade es_
tadual. 

-- Nestes t eimOS 
Pedem Deferimento 
Brasília, 10 de agosto de 1989.- Ro

berto.Amaral, OAB-RJ 836 "A''. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Pre_sidente. _ _{M..Uito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte disCurso.)- Sr. Presidente,· 
Srs. Senadores, o dever de brasileiro, maiS 
do que o compromisso inarredáveJ para com 
a Região Nordeste, motivou-me a trazer a esta 
Casa o debate de um dos temas mais determi
nantes do processo de desenvolvimento na
cional integrado: a questão energética regio
naL 

Em qualquer análise retrospectiva do pro-
cesso de desenvolvimento nacional, o equa
cionamento das fontes de suprimento energé
tico tem desempenhado papei proeminente. 

Basta-nos pinçar os exemplos de Três Ma
rias para ·a Re9ião Sudeste e Paulo Afonso 
para a Região Nordeste do Brasil e reporta
mo-nos a uma avaliação dos benefícios eco
nômic_os e sociais, que trouxeram estes em
preendimento_s. __ 

Apesar destes esforços aos quais se soma
ram outros, continuamos a cçmviver com gra

-VeS problemas sociais, dentre os qUais saltam 
·aoS Oihos; a supefpopufação nos grandes cen
tros urbanos em grande parte determinada 
pelos fluxos migratórios internos, gerando 
efeitos colaterais que se refletem nos déficits 
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de emprego, renda, habitação, educação, saú
de, etc. 

Tais sintomas espelham na verdade o pro
fundo desequilíbrio em que persistimos no 
nosso processo de desenvolvimento sobre as 
mais diversas ópticas de abordagem. 

E nunca é ocioso ressaltar-se neste quadro 
de desequilfbrios e disfunções, o problema de 
disparidades inter-regionais que ãssociarn a 
outros aspectos distributivos de igual relevân
cia, vítimá não apenas regiões e cidadãos, mas 
o conjunto maior da Nação brasileira. Neste 
sentido é que se sedimenta como inquestio
nável que, apesar da vasta extensão territorial 
do nosso País, com marcantes diversidades 
regionais de clima, solo. costumes. seja abso
lutamente inconcebível insistir-se em admitir 
um desenvolvimento nacional em que as di
versas regiões cresçam de forma defasada, 
dessintonizadas e descomprometidas com o 
conceito de crestimento global equilibrado. 

A Região Nordeste pelas vicissitudes climá
ticas e pelos decorrentes níveis de pobreza 
da sua população que ainda persistem, tem 
se apresentado ao longo de toda a trajetória 
de desenvolvimento nacional, como um desa
fio a ser enfrentado e vencido por todos os 
brasileiros. 

A Sudene, na formulação dos planos de 
desenvolvimento regional, o Banco do Nor
deste, na viabilização das fontes financeiras 
e a Companhia Hidrelétrica do São Francisc-o 
- Chesf, no suprimento energético, têmMse 
constituído em instrumentos de fundamental 
relevância, no enfrentamento deste grande de
safio. 

Neste tripé básico, o suprirriento energético 
à Região tem s_e constituído na pedra funda
mental ao longo-de toda a trajetórià de desen
volvimento da Região, pelos impactos positi
vos que tem propiciado, na atração de investi
mentos nos diversos setores da atividade eco
nómica, colocando~se _como um dos princi
pais catalizadores do tão alrriejaao bem--estar 
sodal. 

Ressalte-se neste segmento o papel que 
vem desempenhando a Chesf, nesta luta in
cessante para mobilizar__a capacidade de traba
lho, competência e dedicação do seu corpo 
funcional,integrando-a à capacidade tecnol~ 
gica da Engenharia Nacional, na implemen
tação de um complexo de produção de ener
gia eJétrica, que hoje possUi-uma capacidade 
instalada de mais de 7 milhões Kw distribuídos 
entre os complexos hidrelétricos de Paulo 
Afonso, Sobradinho, ltaparica, Boa Esperança 
e outros de menor capacidade mas não me
nos importantes, além_ das termelétricas do 
Bonji e Car'naçari. ---

E lembrar que tudo começou há décadas 
atrás, com homens da expressão de Delmiro 
Gouveia, Apolonlo Sales e tantos outros brasiR 
leiros ilustres que lhes seguiram, com persis
tência, dedicação e exemplar patriotismo, na 
obstinada missão de encravar em longinqüos 
e inóspitos rincões do solo _brasileiro_ a ban
deira do desenvolvimento nacional integrado, 
naquilo que veio mais tarde a se constituir 
na "célula mater" do suprimento energético 

a região Nordeste- O Complexo Hidrelétrico 
de Paulo Afonso. 

Nf!.o obstante todo este esforço e o patri
mõfiio físiCo e tecnológico que foi construído 
ao longo de toda t "-'i existência de trabalho 
árduo, a Chesf enfn. ... tta, corno desafio perma
nente, viabilizar investimentos para atender a 
um- crescimento de consUmo na sua área de 
atuação de mais de ;34% no qüinqüênio 
1984/88, o que equivale a um crescimento 
médio anual demai_s de 6%, mesmo conside
rando o racionamento de energia ocorrjdo em 
1987. 

Naquela ocasião, a Empresa teve que se 
submeter a uma reduçãQ compulsória de me r« 
cado em relação _ao ano anterior de_3,8%. 

Neste mesmo período, para um crescimenM 
to do PIB _nacional de cerca de 27%, o que 
equivale a quase 5% de média anual, o PIB 
da região Nordeste apresentou crescimento 
de cerca de 35% com uma _mé_diã. de cresci R 
mente anual de 6,2%, em que pese a recessão 
verificada em 1987. --

0 racionamento de energia amargado pela 
região Nordeste no ano de 1987, não vitimou 
apenas a Chesf em sua estrutura organiza
dona! e na sua já difícil situação económico
financeira. 

Quanto se poderia contabilizar num já tão 
deficitário balanço econômico-social em ter
mos de desemprego, retração de investimen
tos, redução na arrecadação de impostos com 
C()nseqüentes prejuízos à capacidade de in
vestimentos básicos nas áreas de educação, 
saúde, abastecimento e tantas outras essen
_ciais ao nosso desenvolvimento? 

Não é dificil inferir, que outras regiões do 
País não ficaram imunes a tal -impacto, na 
medida em que os empregos não gerados 
na região Nordeste, e os demais serviçoS bási
cos de infra-estrutura soci_al, passaram a ser 
demandados de outras regiões do País. 
Some~se a isto, tS fato de ser a região Nor

deste um tradicional consumidOr de bens e 
serviços oriundos de outras regiões mais de
senvolvidas como o Sudeste. 

Se todos esses prejuízos económicos e so
ciais não puderam ser apurados, pode-se 
quantificar que o racionamento de energia elé
trica de 1987, impôs à Chesf uma retração 
de mercado da ordem de 6,5% , uma redução 
de receita de 2,6%, em contraposição a um 
aumento real significativo de despesas opera
cionais_ de 31,8%, em decorrência da neces
sidade que passou a ter a Chesf de comprar 
energia à El€tr0norte, e dOs gastos que tiveram 
que ser realizados com a compra de óleo para 
geração térmica suplementar. 

Naquela mesma" circunstância, tomou-se 
imperioso por mais paradoxal e perverso que 
possa parecer, que a Chesf incrementasse sig
nificativamente o seu programa de investi
mentos, dos US$ 325 milhões aplicados em 
1986 para US$ 856 milhões_ em 1987, destina
dos à conclusão da hidrelétrica de ltaparica 
e a implementação da linha de transmissão 
interligando os sistemas eletroenergéticos do 
Norte e Nordeste. 

E mais um desafio foi venddo! 

Mas tudo isso não acontece_u._ Sr. PreJSidente, 
Srs. Senadores, comp obra do acaso ou por 
deficiênciaS gerenCiã.ís intrfnseca,s â Empresa 
ou, em escala maior, do setor elétrico brasi
leiro, que sempre foi reconhecido como dos 
mais dinâmicos, eficientes .e avançados da 
nossa Economia. 

Na verdade, tais efeitos resultaram da com
binação de uma série de fatores e decisões 
da política económica, que penalizaram pro
fundamente a Chesf e obstã:cularizararit o já 
dificil desafio pefnianente que a sua rriissão 

-lhe reseJVa. 
-A redução drástica dos investimentos a 

partir do início da década de 80, quando pas
-saram do patamar dos US$ 500 inilhões 
anuais, para a faixa deUS$ 325 milhões em 
1986, tendo chegadO em um dos-anos do 
intervalo- o de 1983- à Cifra de OS$ 250 
milhões, equivalente portanto a um cOrte real 
de investimentos de 50%. ___ _ 

-O processo de compressão tãrifária que 
concomitantemente se verificou, quando o se
ter foi utilizado equivOcadamente como instru
mento de política económica, e teve suas tari
fÇts reduzidas drasticamente em terri1os reais 
em até 28% no ano de 1986, em relação ao 
exercício de 1977 quando, pela última vez, 

__ a empresa pode adotar níveis tarifários com
patíveis com a remuneração estabel~cida em 
lei para os _seus investimentos de 1 O%. 

-A falência do sistema de transferência 
de recursos .intra-setorias, através da Reserva 
Global de Garantia (ROO) é a Reserva- Global 
de Reversão (RGR). adll)inistrada:s; pelo 
DNAEE e a Eletrobrás. 

____ Os al~didosJundos id~aiizadospara se 
constituir em câmaras de compensação do 
setor, um dos quais a RGG foi recentemente 
substituída pela ReseJVa Nacional de CompenR 
sação de_ Remuneração (Rencor), foram total
mente esvaziados pelo não cumprimento das 
contribüiçõiis_ devidas particUlarmente pelas 
empresaS situadas na região Sudeste. 

-A inadimplência crónica de algumas 
concessionárias estaduai_s, o que em uma 
conjuntura de inflação galopante que vimos 
enfrentando nos úhimos _anos, praticamente 
desestabilizou a situação econômico~financei
ra da Chesf. 

Só para se ter uma idéia, na década de 
70, o setor elétrico brasileiro financiaVa seus 
investimentos com praticamente 70% de re
cursos próprios advindes da receita tarifária. 
Hoje, os recursos da receita operacional mal 
cobrem as despesas_ operacionais e as empreR 
sas têm que finanCiar 100% dos seus investi
mentos com recursos de terceiros a taxas de 
juros absoluta~ente proibitivas. _ 

Estes foia-m, pOrtanto, alguns dos fatores 
preponderantes que ao longo de anos a fio 
conduziram a empresa e, como conseqüên
cia, o setor elétrico regional, a uma sitUação 
de progressiva deterioração econômico-finanM 
ceira CÇ>m sérios riscos de atingir a sua essên
cia organizacional. 

Fica evidenciado que o flagelo do raciona
mento de energia, que se verificou em 1987, 
e suas conseqüências danosas ao já esgar- · 
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çado tecido social da região, não veio só e 
nem se constituiu em um evehto localizado. 

Resultou, sem dúvida, de decisões quando 
não tOmadas de forma equivocada, despro~ 
vidas do sentido de oportunidade e posteci~ 
pados ao longo do tempo, como se investi
mentos como o da implantação de IJ!_TI com
plexo hidrelétrico não demandasse um prazo 
mfrliino de quatro anos para a sua maturação. 

Hoje, Srs; Senadores, apesar de um esforço 
e desgaste _enormes da Chesf, atiavés_da parti
c;ipação do seu ~arpo dii:~tivo --: a_ frente o 
EngenheirO Geriüao Nunes-.e do seu quadro 
de funcionários que nos dois últimos anos. 
enfrentando todas estas dificuldades, conse
guiram com o apoio do CorigresSo NacioriaJ, 
viabilizar recursos pata _que· os- tnvesti_mentos 
passassem de US$ 325 milhões em 1986, 
para OS$ 856 milhões em 1987 e OS$ 864 
milhões em 1988, 'a Chesf Se defronta mais 
uma vez com uma decisão_ estratégica das 
mais sérias. - --

A ne_cessidade absolutamente imperiosa de 
dar continUidade às obras da Hidrelétrica de 
Xingó, em uma circunstância de difiCUidãdes 
ainda maiores do que as que se apresentaram 
em 1987. · 

Tal necessidade conflita com informações 
preocupantes que nos dão conta da perspec
tiva iminente de paralisação das obras de Xin
-gó pelo_ Consórcio de Empreiteiras contrata
do, em função de débitos da Chesf com aque
las Empresas de cerCã -de-US$ 140 milhões, 
de um total deUS$ 240 milhões de débitos, 
enquanto por outro lado os débitos das con
.cessionárias estaduais para com a Chesf Já 
alcança a cifra deUS$ 150 milhões. 

As repetidas prorrogações do prazo de opeL 
racionalização de Xingó iniCialmente previsto 
para 1992, e que hoje se estim-a Pi:uãjuJho/94, 
traz consigo o_ crescimento acentuado dos ris
cos de mals um racionamento" a ser enfren
tado pelo Nordeste em 1994 da ordem de 
28% .Isto sem cOnsiderar os eventos interme
diários relevantes como do esvio do rlp São 
Frãitclsco; no momento airida r!stimado para 
efetivar-se em março de 1990. _ 

Sr. Presidente, Srs. Sênadores, estamOs 
saindo do que já Se convencionou chamar 
de "a década perdida" para a década de 90 
da transição para o terceiro milênio, onde as 
perspectivas de mudança se abrem com e1ei
ções presidenciais e a esperança de todos os 
brasileiros de que possamos estar dando iníciO 
a um novo periodo de retomada do desenvol
vimento nacional. 

É fundamental, portanto, que possamos ex
trair das circunstâncias adversas as lições para 
a correção imediata dos rumos da Naçáo. 
l Neste contexto, a retomada dos investimen· 

tos em obras de infra-estrutura e mais especifi
camente em energia, apresenta-se como o 
único caminho a ser trilhado. 

A Hidrelétrica de Xingó, na qual já foram 
investidos cerca deUS$ 600 inilhões de um 
total orçado deUS$ 2,4 bilhõeS, PoSSui· átiibu· 
tos naturais de ordem técnica que reforçam 
a decisão política de implementá-la de acordo 
com o cronograma atual até julho de 1994, 
dentre os quafs pode se destacar: 

-:--o reduzido custo unitário -de geração de 
US$ I 8,00/MWH instalado, quando os demais 
empreendimentos custam em média US$ 
35.00/MWH; 
-o fato de não ser necessário a incorrência 

de custos sociais e financeiros de relocação 
- de populações; 
~a rião inUnâação de terras agricultáveis; 
.;_"A vantagem do rio São Francisco já estar 

' regula,rizadQ 1)0 trecho da obra. 
Dian~e _de _tais circunstâncias e de quadro 

tão complexo, não podemos deixar de nos 
posicionar de forma clara e determinada no 
equacionamento e solução de questão tão re-
levante. .. -

A nova Carta Ccinstiti..iéiOÍlal outorgou acer
tada_mente ao Cohgre~so Nacional atribuições 
e_ responsabilidades que o tornam cc-partícipe 
-~-nobre e difícil tarefa de conduzir os destinos 
do Pais. 

Em _ _face do_ exposto, espero que - nUm 
- movime!lto suPiapartidário - o senadO Fe

derai em articulação com a Câmara· Federal, 
promova as necessárias gestões, junto ao Po
der Executivo no sentido de que: 

-seja aprovada em caráter emergencial 
pelo Presidente da República, proposta con
tida em EXPosiÇão _de Motivos do Ministro das 
Minas e Energia, Dr. Vicente Fialho, alocando 
para 19?9 _Ve~ba. suplementar da ordem de 
US$ 420 · iTilihões,. para evitar a Paralisação 
das obras da Usina Hidrelétrica de Xingó, e 
dar cumprimento ao· cronograma de obras 
necessário à condusão do empreendimento 
em 1994; · 

-sejam alocados os Orçamentos da União 
para 1990, reclitsóS adicí6náis no valor qe 
US$ 300 milhões, a serem de'stinados à com
plementação do programa de investimento da 
Usina de Xingó, no próximo exerdcio. 

São eStas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
duaS prOpostas para implementação imediata 
e que, sem- dúvida alguma, evitarão que se 
aqueCe ajá difícil situação em que se encontra 
a CHESF e c011Seqüentemente o setor energé
~cq_da região ['jo_rçl~eJ adicionando-se a isso 
problemas de natureza social que irão decor
rer da Im-inente _e indesejável desmobilização 
do canteirç:l de obras de Xingô que, se confir
mada, implícarã rio desemprego· imediato e 
direto de mais de mil trabalhadores, sem con· 
siderar os encargos e multas a que se subme~ 
terá a CHESF. 
- E-rã o que Hliha a dizêr, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) 

O SR. PRE5IDENIE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB -
SC:Piõnünda o seg-Uinte-dlSCUiSo.)- Sr. Pre
sidente, Srs._Senadores, a recente decisão do 
Governo, liinitando erri NCz$ 7;8 bilt1.ões _o 
volume de recursos para o trédito rural em 
1989, abre_ caminho a uin profundo agrava
mento na crise que a agricultura brasileira já 
vem sofrendo ao longo desse ano. 

O Govenlà e"stá supondo, de maneirã. ati
mista, que os empréStiritOS-concedidos no ano 
passado retomarão integrnlmente, ajudando 

a formar esse volwne de NCz$ 7,8 bilhões. 
Só que, como sabe qualquer pessoa mediana· 
mente informada sobre a questão, isso não 
acontecerá e por incompetência do próprio 
Governo~ como aliã'lisaremos mais adiant~ 

Contudo, mesmo que hâo houvesse insufi
ciência de recursos provocada pela assusta~ 
dora a inadimplência do setor, ainda assim 
esses NCz$ 7,8 bilhões não seriam suficiente 
sequer para a compra de adubq, gU:e gera 
uma necessidade que os espec,ialistas m:çam. · · 
a preços de hoje, em NCz$ 10,5 bilhões.,. · 

Na verdade, então, o Gover~o deveria,. para 
garantir o plantio da mesma área do ano pas
sado e com o meSJ!l_Q nível tecnojógiço_._fixar 
em três vezes mais o volume de recursos a 
s.erem p-o-stos à disposição dos agricultores 
para o plantio da safra de 1 989/l 990. · 

O que estamOs prestes a assistir portanto, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a um verda~ 
deiro descalabro na agricultura deste País, 
uma bomDa de efeitO retardado cujos efeitos 
só se farão sentir plenamente no próximo Go
verno, mas cuja-s causas estão Sendo irrespqn
savelmente semeadas pelo atual. 

Pela primeira vez, em muitoS anos, nossa 
produção agrícola poderá experimentar, no 
ano que vem, uma queda Considerável, que 
alguns técnicos calculam em nada menos de 
30%. Esta queda na Produçao, se ocorr.er: terá 
inúmeros reflexOs eConómicos e sociais, neste 
nosso País, qué luta desesperadamente para 
manter superavitárfa a balança comercial e 
onde uma parcela considerável da popuJação, 
não obstante as safras recordes, possui alar-
mantes carências alimentares: -
- Muito _se fala de que o Brasil deverá ser, 

em algum momento no futuro, o celeiro do 
mundo. De fato, dedicamos atualmente à proL 
dução agricola apenas 14% de nossas terras 
aráVeis, o que noS confere uin potencial ex
traordinário de crescimento. Basta dizer que 
metade da superfície de nosso País -ou-seja, 
nada menos que 380 milhões de heCtares
é constituída por terras propícias à atividade 
agrícola. 

De outra parte, temos obtido extraordinária 
melhoria nos índices de produtividade, bastan
do ver que nos dez últimos anos, apesar do 
Proálcool e do notável crescimento da fruti

-cuJtura voltada à exportação, apesar dos su
cessivos recordes obtidos na produção de 
grãos, apesar cflSSO tudo, a área cultivada no 
País cresceu apertas 4,6 por cento. T einos 
ainda muito que -caminhar, portanto. Mas não 
o faremos, não conseguiremos chegar até õn· 
de temos capacidade de ir, se nossas autori
dades de Governo não encararem o setor agrí
cOla com a seriedade e o respeito que merece. 

Não há país no mundo que tenha conse
guido expandir seu crescimento agrícola sem 
algum tipo de proteção estatal. Estamos falan
do, aqui, de uma proteção legítima, indispen
sável, sem a qual a atividade agrícola toma-se 
antieconômica. 

A agricultura é atividade incerta, de alto ris~ 
co. Ela depende de insumos muitas vezes im
portados, exige permanentes investimentos 
no aperfeiçoamento de téci1icas de plantiO e 

_de produção, e tem seus résultados finais con-
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dicionados a flutuações na conjuntura interna
clonai. 

Nada mais razoável, então, que a outorga 
de condições de crédito privlleg!adas para o 
estímulo A produção agrícola. Não se trata 
de um subsídio, pois os fundos emprestados 
retomam atualizados monetariamente, mas 
de uma facilidade s_em a qual teriam sido im
possíveis as três super-safras dos últimos 
anos, na medida em que estariam financiadas 
a taxas de juros exageradarnente altas, decor
rentes da política monetária ortodoxa que vem 
sendo praticada. 

O crédito privilegiado que o GOverno federal 
concede à agricultura para o plantio e para 
a comercialização é, aliás, uma determinação 
legal, criada justamente para tornar nossa agri
cultura viável em meio às repentinas oscila
ções na oferta e nas condições de crédito que 
são tão características da nossa vida econó-
mica. . 

Ocorre porém, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que o governo simplesmente descumpre 
a lei, ou a cumpre pela metade - o que vem 
a significar a mesma coisa - e aqui temos 
a origem dos graves problemas que nossos 
agricultores enfrentam hoje, prenúncio da se
riíssima crise que os especialistas prevêem 
que acontecerá no próximo ano. 

Mas, para entender exatamente o que está 
acontecendo, será preciso nos determos um 
pouco na análise dos mecanismos de finan• 
ciamento disponivels para a fase de comer
cialização._ 

No momento de comercializar a safra que 
plantou no ano anterior, o agricultor, como 
se sabe, dispõe de dois mecanismos de crédi
tos o empr"..stimo do Governo federal, mais 
conhecido pela sigla EGF e ã. aquislçào pelo 
Governo federal, popularmente denominada 
AGF. Pelo EGF, o agricultor levanta: os recur
sos para pagar suas dívidas e planeja suas 
atividades para a safra seguinte. Já pela AGF, 
ele pode vender sua produção à Companhia 
de Financiamento da Produção do Ministério 
da Agricultura por um preço mínimo estabe-
lecido a priori. -- -- -

Segundo a lei, o Goverri6 está obrigado a 
comprar toda a produção que lhe for oferecida 
mas, como sempre acontece neste País, na 
prática a teoria é outra. E o que ocorreu nesse 
ano de 1989 é que, pela primeira vez em trinta 
anos- notem bem, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores -, pela primeira vez em binta anos, 
repito, não houve recursos suficieil.tes nem 
para a AGF nem para o EGF. . 

Até meados do corrente ano, o Governo 
só havia liberado metade dos recursos neces
sários para o EGF e a AGF. Conc:omltante
mente a essa dificuldade creditída, que desor
ganizou totalmente a economia agrícola do 
País, tivemos este ano problema com a comer· 
cialização da soja, profundamente prejudicada 
pela taxa de câmbio artificia] que vem vigo
rando desde o advento do fracassado Plano 
Verão. Há quem calcule que a defasagem en
tre a taxa de câmbio oficial e a cotação real 
do cruzado chegou aos 40 por cento em ju
nho, o que fez com que, ao vender sua produ
ção ao Governo pela cotação internacional de 

7,6 dólares o bushel, o produtor de soja rece
besse apenas sessenta por cento do equiva
lente_real em moeda nacional. 

Evidentemente; diante de tal situação mui
tos produtores preferiram não comercializar 
sua safra no momento apropriado, aguardan
do uma provável maxidesvalorização do cruza
do novo que, quando aconteceu, reduziu ape
nas parcialmente. a defasagem. Houve tam
bém qUem não conseguisse resistir à tentação 
da ilegalidade, e foi assim que esse ano o 
Paraguai quebrou todos os_ s_eus _recordes_ de 
exportaçao de soja, conseguindo a notável 
proeza de exportar o dobro de sua produção. 

A incompetência do Gov'emo na questão 
agrícola tem causado, portanto, enormes pre
juízos à Nação brasileira. O assunto tem sido 
freqüentemente abordadO no ·corigresso ·Na
cional e torno e liberdade aqui de citar, a esse 
propósito, pronunciamento recentemente 
proferido por outro parlamentar de Santa Ca
tarina, o meu nobre colega D_eputado Federal 
Waldir Colatto. 

-Advertiu o Deputado Colatto daquela oca
sião - e agora faço minhas as suas palavras 
-:- pára o risco de que os erros do Governo 
acabem por levar o nosso setor agrtcola, "in
dubitavelmente, a uma situa_ção de insolvência 
total e absoluta, com reflexos na estabilidade 
sócio-económica( ... ) de nosso País_". 

A ameaça que pesa sobre nossas cabeças, 
como diz o Deputado Colatto, é a de que se 
venha a produzir uma verdadeira "calamidade 
no setor de abastecimento e oferta de alimen
tos básicos para a população", provocando 
enonnes dificuldades ao futuro Governo, inde
pendentemente de quem venha a ser eleito 
Presidente da República. 

O quadro é esse, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, e a cada dia que passa diminuem as 
possibilidades de que venha a ser alterado por 
algum sl!bito ataque de bom senso em nossas 
autoridades. Trata-se, como dissemos n_o prin" 
cípio, de uma bomba de __ efeito retardado que 
terá conseqüências devastadoras se não pu
der s_er desarmada. 

Gnari10·nos, pOis, nas pressões sobre o Go
verno para que ele se corrija a tempo ou_dentro 
de menos de um ano estaremos arcando com 
o- ôrlus econômico, sedai e político de uma 

_crise agrícola sem precedentes. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lou
remberg Nunes Rocha. 

OSR- LOCIREMBERG NUNES ROCHA 
(PTB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.} 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, dados-forne
cidos pelo IBGE_ comprovam que cerca de 

· '30% das empresas nacioilaiS são micro. Elas 
são responsáveis pór 20% -doS empregos e 
3% da receita total gerada pelo Brasil. 

Sabemos que um dos grandes problemas 
do país hoje é a não formulação de um progra
ma nacional de longo prazo para as microem
presas. Elas somam entre 1,5 milhão e 1, 7 
mHhão _e empregam cerca de 78% da mão-de
obra primária. Os critérios de enquadramento 
e qualificação impostos pelo estatuto da mi- ·· 

croempresa são prejudiciais e confusos. obri-
gando-as a se tomarem informais. -

Este assunto está registrado na matéria pu
blicada no Diário do Comérclo, de São Pau
lo, em 14 de setembro de 1989, sob os títulos: 
"Falta de política leva micras à informalidade" 
e ''Economia informal nãó passa de 13%, diz 
IBGE", ambas de autoria da jornalista Tere
sinha Leite Matos. 

Nesta oportunidade, solicito à Presidência 
da Mesa, se digne autorizar a publicaçào- das 
refereridas matérias, nos Anais do Senado Fe
deral. 

Obrigado pelo deferimento, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DOC(!MENTOS A Q(!E SE REFERE 
O SR. LOCJREMBERG NUNES ROOiA 
EM SEU DISC(!RSO: -

FALTA DE POLÍTICA LEVA 

MlcROS A INFORMAUDADE 

__ Tcres!nha Leite Matos 
Um dos grandes problemas do País hoje 

é _a não formulaçào de um programa naciÕnaJ 
de longo prazo para as microempresas. Elas 
somam entre 1 ,5 milhão e 1, 7 milhão e empre
gam ce:rca de 78% __ da mão-de-obra primária. 
Os critérios de enquadramento e qualificação 
impostos pelo Estatuto ·de Microempresa são 
prejudiciais e COnfusos, obrigando-as a se tor
narem informais. 

A colocação foi feita ontem, em Sao Paulo, 
pelo presidente do Conselho Regional dos 
COntabilistas do Rio Grande do SUJ, !Van Ca-rlos 
Gatti, durante o Fórurri -de Debates "A Evolu
ção da Economia InfOrmal e a Microempresa", 
promovido pela Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo (FIESP). Em sua Opinião, 
com a imposição de uma politica para as mi
cro, inclusive definindo corretamente seu con
ceito I! o que é-_ uma pequena e uma média 
empresa, o "Brasil poderia ser salvo". 

"As microempresas têm que" buscar uma 
política de trabalho; existência e crescimento", 
enfatizou Gattí. Destacou também a impor~ 
tância de abandonar a política do "anão", já 
-que quem cresce tem que pagar imposto. No 
entender de Gatti, os elevados tributos e a 
fa1ta de credibilidade do Governo têm levado 
as micro à informalidade. ''Mas enquanto elas 
estiverem enquadradas no esquema de isen
ção; serão fonte de politica e burocracia", 

Durante sua exposição o contabislita discu
tiu a possibilidade de taxar a microempresa 
por intermédio de um imposto progressivo 
ou r:nunicipal. Levantou até a hipótese de cria
ção de um imposto único a nível nacional. 
Questionou a municipalidade dos tributos, já 
que isso p-oderia criar conflitos_entre empresas 
de duas cidades próximas, governadas por po
líticos de partidos diferentes. 

Após fazer um breve histórico, Gatti criticou 
o Estatuto da Microempresa. Em sua opinião 
a Lei n~ 7 256, de 27 de novembro de 1984 
apenas copiou o Decreto-Lei n? 1.780, de 
1980, _acrescentandO somente O apoio credi
tído, que não é factível, defmindo multas e 
punições e incluindo no nome da empresa 
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a Sigla M_~ ':Essa letteve objetivo apenas políti
co, visando somente promover o ministro da 
DesbUrocratização à época. Dos seus trinta 
artigos p'elo m'enos nove estão d~satualiza
dos", prosseguiu. 

SeQLirido Gatti, a mtcroempresa: foi definida 
pela primeira vez no_ Brasil em 1922, através· 
da Lei Orçamentária n? 4.625, artigo_31, que 
institui ~ Imposto de Renda para as empresas. 
Mas, no se_u parágrafo segundo, determinava 
que as empresas de pequeno porte e _com 
renda de até seis contos de réis pennane
ceriam isentas. 

"A pequena empresa sempre foi dassifica
da como aJguêm que recebe beneficias. En
tretanto, nunca se pensou em ·dar a ela um 
tratamento social e gerencial", completou Gat
ti. Segundo o contabllista, o legislador apenas 
se preocupava com o tipo de empresa e recei
ta alcançada em determinado período, esque
cendo-se do capital investido no negócio e 
sua localização.- Observou que igual tratamen
to não pode ser dado para uma butique de 
uma porta localizada em Copacabana e para 
o mesmo tipo de estabelecimento sediad9 em 
Uruguaiana ou Juazeiro do Norte, no Ceará. 

.Conforme informou o presidente do Conse
ll1o Regfonal dos Contabilistas do Rio Grande 
do Sul, no Brasil há legalmente 580 mil mi
_croempresas, 385 mil companhias que reco
Ü'lem IR pelo lucro presumido e 11 O mil que 
pagam de acordo com o lucro real, enquanto 
outras 500 mil vivem na inforinalidade, Em 
sua avaliação, ao todo operam no País 2 mi
lhões de .empresas. 

Debates 

Já .o presidente do Conselho de Política 
Económica .da FCESP, Manuel Henrique Fa
rias Ramos, lembrou que_80% das empresas 
paulistas são micro, 15% pequenas e 5% mé
dias. E1e também advogou a necessidade de 
definição do com:eito de microempresã e da 
transparência desse processo. 

.De acordo com Farias Ramos, ess.e tipo 
de empresa tomada novos rumos apenas com 
a mudança da postura do Estado qué_ está 
comprometido com a alta taxação e a falta 
de credibilidade. Ele lembrou ainda que o_ Es
tado só poderia elaborar uma política macroe
conômica adequada quando o problema da 
informalidade se tomar mais transparente. Fi
nalmente,_ .defendeu a tributação do produto 
final. 

Franklin Adorno Vassão, diretor da Prosu
.cesso Editora Ltda falou do programa "Berçá
rios das PME", implantado no Rio Grande do 
SuL Nesses berçários, grandes galpões com 
assistência e orientaçáo para as microempre
sas, as companhias se instalam em box. 

Entre as sugestões apresentadas por Vas
são está um maior volume de compras dos 
governos realizadas através daS PME..Salien
tou que 26% das compras do governo norte-a
mericano são efetuadas em pequenas empre
sas. A fiscalização das micro também poderia 
ser feita em ní:vel de município, e os recursos 
dos fundos de investimentos estaduais e fede
rais poderiam ser mai;:; voltados para peque
nos negócios, sugeriu. 

ECONOMIA INFORMAL NAÓ ~ 
PASSA DE 13%, Di<: O IBGE 

·em dinheiro; a troca débens e·ser_viços; vendas 
. de prOdutos caseiros em dinheiro; trabalhar 
·.'Como autônomo e recéber salário desempre

Cerca de 80% das empresa,s nacionais são go; produção por empresas que não- cum
·micro. Elas são responsáve~ ,~s por~ 20% dos 

v prem a legislação trabalhista e não declaração 
empreQ-oS 'e'3% da receita' total gerada pelo d€:beneficiosconcedidosporempresas.Oco
Brasil. Esses- números foram fornecidos on- · mérdo de drogas, álcool e tabaco, pr9stituição 
leni pelo:c::hefe do Departamento do InStituto ejogos_de azar é cOnsiderado fonte de renda 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); legal. _ . 
Oáudio Monteiro Considera, que durante o · 0 .cônsul americano enfatizou gue _o PNB 
fórnm de debates ''A Evolução da Economia americano contabiliza a renda de pessoas que 
lnfo,rrnal e a Microempresa", na FederaÇão dô precisam legalizar suas fontes de rendimentoL 
Comércio, refutou númei"os apresentados re- mas não leva em conta 0 dinheiro ganho ile
centemente pelo dketor da "endex no Bras•"[, 

v• galmente.lnformou que a· receita federal (!me-
Nelson aarrizelli, que apontavam que mais de ricana faz estudos periódic6s'sobre a econo-
50% da economia nacional estadç:~ na informa-IiàaCie-. -· mia subterrânea e investiga exaustivamente 

--as -declafações dos contribuintes_com objetivo 
Monteiro Consjdera disse que esses núme- de constatar algum tipo de renda não decla

ras distorcem as informações para a sacie-- -
da de e são prejudiciais ao entendimerito ·da rado. Em 1981, naquele país, 94% dos saláros 
economia. nacional. O técnico do IBGE reafir- foram declarados, mas 42% da renda autó
mou que Para o .sistema de contas nacionais 
não há economia invislvel. "Nós medimos a noma não apareceram nas declaraçôes, o que 

significou sõnegação da ordem de US$ 266 
economia do País da melhor maneira pos~ bilhões, ou seja, 8,7% do PNB. Além disso, 
sível". . 30% dos domicílios norte~aineriCãnos têm um 

Segundo Considera, o Produto Interno Na- rriembro com rertda adicionaL Geralmente, is· 
dõ"flalhojeéapenas 13% maior doqueapon- sooCorre_))~ classes de rendas mais altas, 
tçun ãs ContaS. tradicionais: Explicou que isso .. em familias que têm idéias mai;5 à esquerda, 
é medido através de pesquisas mensais. como falou Buck. 
por exemplo a Pesquisa NaCional por Amos~ Na opinião de Buck, a sonegação de impos
tragem de Domicílio; pesquisa mensal de em- tos não é benéfica. Eia significa maior carga 
prego, trabalho de equilíbrio de oferta e de- de tributqs para os que cumprem com suas 
manda das tabelas de insumo-produto etc., obrigações, frisou, Finalmente, 0 cônsul reve
que s.?lo confrontadas com outros números 
da economia. Jo_u que o narcotráfico movimenta no mercado 

americano US$ 60 bilhões e isso_ ·deve ser 
'A cadeia de produção 9os diversos setores . coibido. _ 

tainbém ê_ch~cada._ Assim, para chegar aos · -Ovice-presidentedaCâmaiaítalo-Brasileira 
números da indústria de confecção, o JBGE . de Comérdo. e Indústria, Giulio Lattes, falou 
confronta a produção de algodão, os números sobre a economia informal na Itália. Segundo_ 
de importação e·exportação desse_ produto,· ele, entre outras empresas que vivem na eco-. 
Em seguida verifica a produção de tecido e nomia invisível aquele pais abriga, na clandes-
a de vestuário Colocada no mercado. tinidade, no setor de agricultura, 1 O mil com-

Conforme Monteiro COnsidera, ha atividade panhias; no de extrativismo 28 mil; no de me-
industrial, por ser mais coniplexa, o nível de tais 178 mil; nO de alimentos 339 mil; e no 

· informalfdade é- nlerior. Na indústria de trans- de construção m- mil. A informalidade é tão 
formação nota-se uma expansão (informali~ iinportante pára a Itália que ela mantém uma 
dade) de 0,2%, enquanto nó transporte rodo- Câmara de ,Agricultura, uma da lnçiústria e 
viário, em geral praticado por caminhoneiros uma do Artesanato. (TLM) 
autônomos, atinge o patamar de 36,0%,--
- Finalmente, Monteiro Considera relatou que 
na Itália, em 1982, foí feito um trabalho seme
lhante que mostrou que a economia italiana 
estava expandida num patamar de 3-,1%. -

Nos Estados Unidos 

Uffi-estlido publicado pelo Fundo Monetário 
fntemacional (FMI) em 1980, revelava que a 
economia subterrânea nos EstaâOs-Unidos re
presentava de 5 a 6% do seu Produto Nacional 
Bruto. Naquele país ela é conhecida por vários 
nomes (mercado negro, cinza, marginal, para
lelo ilegal etc.) e muito pouco incentivada, es
pecialmente no comércio, já que não existe 
il)lposto sobre o _consumo, enfatizou Ralph 
Buck, côns_ul para assuntos econômicos do 
CõnsUlado Geral Americano em São Paulo. 

Segundo Buck, nos Estados Unidos os 
exemplos mais comuns de atividade informal 
silo o trabalho por meto perfodo num segundo 
emprego, com o pagamento sendo efetuado 

O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
:- Concedo a paJavra ao noPre Senador L ou

. rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia. 9 seguinte discurso,)- St. Pre
sidente, Srs._ Senadores, nãO poderiã deixar 
de r:egistrar a posse,. em 28 de setembro úiU-

. mo, do Consultor-Geral da República, o ex-De
putado Clóvis Ferro Costa, em boa hora esco
lhida e nomeado pelo Preffidente José Séimey 
para o referido cargo, em substituição ao Dou
tor Saulo Ramos, recêm~nomead.o Ministro de 

_ Estado da Justiça: 
Ao registrar a posse do novo Consultor-Ge~ 

ral da República, Dr._ Oóvís Ferro Costa, relicito 
o Presidente José Samey pela acertada esco
lha de um dos mais autênticos valores da cul
tura jurídica brasileira para o exercício de um 
dos mais importantes cargos dã Administra
ção Pública. 
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Ao mesmo tempo, desejo congratular-me 
com o ilustre amigo, ex-Deputado Oóvis Ferro 
Costa - Colega que fomos na Câmara dos 
Deputados, no Rio de Janeiro e em Brasma, 
inclusive Membros do mesmo Partido político 
- União Democrática Nacional - formulan
do os mais sinçeros votos pela sua felicidade 
pessoal, na certeza de que, pelos méritos que 
o caracterizam como invulgar cultura e inexce
dível probidade, alcançará, na Consutoria Ge
ral da República, os mais altos níveis de efi
ciênda, e êxito integral, a serviço dos ideais 
que sempre nortearam a sua vida exemplar: 
o amor à Justiça, ao Direito, à liberdade, ao 
desenvolvimento e bem-estar do País. 

Era o qÚe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bemf Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOUsa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
cos Mendonça. 

O SR. MARCOS MENDONÇA (PSDB 
- SP. Pronunda o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ao assumir a ca
deira de Mario _Cova_s, afastado para _disputar 
a Presidência da República, sinto um misto 
de orgulho e emoção. Orgulho por fazer parte 
desta Casa, onde estão _reunidos representan
tes de todos os Estados brasileiros, Casa de 
centenária tradição de luta, símbolo maior da 
democracia e da história polítlca de nosso 
país. 

Emoção e orgulho que implicam, também, 
numa imensa responsabilidade, que é a de 
substituir um dos mais brilhantes políticos de 
nossa terra, Mário Covas. Democrata provado 
nas horas mais difíceis da Vida Polítíca brasi-
leira, Covas chegou ao Senado da República 
levado pela maior votação já dada a um único 
homem neste País: 8. milhões de votos, na 
eleição de 15 de novembro de 1986. 

O destino político reservou-me a tarefa de 
substituí-lo, e pela segunda vez. A primeira, 
quando Mário Covas era Prefeito de São Paulo. 
E temos continuado a caminhar juntos nos 
últimos anos, unidos pela compreensão co
mum dos problemas brasileiros e dos meios 
para sua solução, tendo como pressuposto 
fundamental o compromisso de defesa da de
mocracia e de resgate da dívida social que 
este País tem para com seus cidadãos. 

Sr. Presidente, SrS. Senadores, acompanQei 
de perto a brilhante administração do enge
nheiro Mário Covas na Prefeítura de São Paulo. 
Fui expectador privilegiado dos 33 meses de 
sua gestão e testemunhei o que um _homem 
público dedicado e sério pode fazer num pe
ríodo tâo curto, em beneficio de uma cidade. 
E não uma cidade qualquer mas a maior cida· 
de brasileira, que detém o maior orçamento 
do País, após a União e o Estado de São Paulo. 

Covas foi o homem que fez renascer no 
povo paulistano o orgulho e a confiança em 
seus administradores, colocando o interesse 
público acima de qualquer consideração e en
tendendo o cumprimento do dever não como 
virtude mas como obrigação de quem repre· 
senta a população, 

Ao assumir a Prefeitura de São Paulo, Mário 
Covas inverteu de imediato o eofoque da ad-

ministração vendo como essencial a diminui
ção das distâncias sociais. Sua meta passou 
a ser o atendimento das á_reas mais carentes, 
através -da intensa participação da comuni· 
dade na solução dos problemas, na indicação 
das prioridades. 

E is_to _se e(e_tivou em m,ãis_ ~d~ 1 O mil. reu- . _ 
niões -ªpenas na ár~a dº§_ transportes, quando 
grupos representativos de COJlluni_dades da 
p-eriferia apresentavam sué.s necessidades que 
eram, assim equacionadas. Resultado: im
plantação de novas linhas de õnibus, instala· 
çã"o de 2225" abrigos; aumento significativo 
da frota da Companhia Municipal de Trans~ 
porte Colet:ivo (CMTC) de 2.141 veículos para 
2.900 ônibus ao final de sua administração. 

_Foi Mário Covas o único prefeito, hos últi
mos anos, a respeitar o trabalhador, evitando 
aumentar a tarifa de ônibus acima dos indices 
de inflaçãO, como fez Jánlo Quadros e vem 
repetindo Luíza Erundina Foi, ainda, Covas 
o homem_que deu aos idosos a possibilidade_ 
de sair_ livremente graças ao passe gratuito 
institufd6 em todos os ônibus da cidade de 
São Paulo. 

_O m_es_n'io processo se repetiu nos-mutirões
de guias e sarjetas que levaram benefícios a 
mais de 1.500 bairroS da periferia mais distan
te de São Paulo e pavimentou 1.097 quilóme
tros da vias (distância equivalente a que separa 
-São Paulo de Porto Alegre) num total de 4.357 __ 
ruas e avenidas. 

Um trabalho feito a preços muito menores 
que os praticados por seu sucessor e_ por seu 
antecessor. Mário Covas conseguiu o asfalta· 
menta a 3.96- OTN~ o que si9nificou conside
rável economia aos cofres públicos._ 
" Mas a participação popular com Mário Co

vas não se resumiu a reuniões ou discussões. 
- Aconteceu de forma prática, nas escolas que 

tiVeram colegiados formados por pais, mes
tres, alunos que participaram até mesmo da 
elaboração dos currículos. Acontecei,! no Ma
gistério, onde não se fez uma única greve e 
que teve um novO estatuto produzido em_ con· 
junto _C_Om os próprios professores. --

Este-avanço no campo educacional foi refle
tido na construção de _57 novas escolas de 
educação infantil, aumentando de 122 mil pa
ra 168 mil o número de c::rianç~ atendidas 
ne5tas unidades. Ao lado das EMEIS as 17 
esçola_s de 1? grau construidas por Mário Co
vas significaram aumento de 351 mil para 399 
mil alunos. Quanto às classes supletivas, estas 
passaram de 3.090 para 8.700 alunos no final 
de seu governo. 

É importante falar da preocupaÇão de Mário 
Covas coin o setor -educacional, uma ve_z que 
o estado de miséria e pobreza da população 
brasileira CorreSponde a uffi elevaOíssimõ grau 
de ignorância. O analfabetiSmo absoluto a_inda 
afeta cerca de_20% dos brasilekos. 

Metade da população de 15 anos tem me
nos de 4 anos de escolaridade não havendo 
sequer completado o curso primário. Quandro 
que se toma ainda _mais grave quando se sabe 
que numa sodedade industrial moderna, a 
quase totalidade deste contingente da popu~ . 
lação já cursou as 8 séries do }9 grau. Mas 

no BTasil os que, aos 15 anos, concluíram 
o 1 o grau são menos de 10%. 

Até por isto é bom lembr_ar que, ao deixar 
a Prefeitura da maior e talvez mais probJe.,. 
mática cidade brasileira, Mário Covas eiltregou 
1.514 novas salas de aula em escolas muni
cipais, número ainda mais impressionante 
quando se observa que, nos quatro· anos ante
riores, sequer uma sala foi construída. 

E se o perfil educacional em nosso País 
é lamentável, os problemas de saúde de nosso 
povo são ainda piores, exigindo do adminis~ 
trador posturas firmes, realistas, práticas que 
tirem o Brasil - & economia do _ _mundo -
do negativo 85° lugar no que se refere à morta
lidade infantil. Em nosso País, 15% dos óbitos 
ainda são por doenças infecciosas e parasi
tárias, problemas que significam 0,4% dos 
óbitos na Inglaterra e 1% na Grécia. 

Sabedor _destes índices, Mário Covas quan
do prefeito de Sâo Paulo não_ apenas cons
truiu, instalou _e pôs para funcionar 5_0 novos 
postos de assistência médica, localizados em 

-sua maioria na periferia da cidade, como im
plementou política que permitiu o funciona
mento destes e de outros s_ete postos ~ que 
encontrQu prontos - em turnos contínuos. 

Em São Paulo, com Mário Covas, os postos 
de assistência médica funcionaram de manhã, 
à tarde e à noite, não deixando um minuto 
sequer a população sem atendimento médico. 
E mais: nestes postos foram instalados servi
ços antes inexistentes, como radiOlogia, obste
trícia e g'inecologia. 

E foi o povo da periferia de São Paulo que, 
pela primeira vez no Brasil, teve _a chance de 
participar das decisões de como, onde e quan
do construir úm hospital. O Hospital Waldo
miro de Paufo, em ftaquera (Zona Leste de 
SP), fof resolvído; pianejado e erguido junto 
com a população que participou também de 
sua administração. 

Com o Waldomlro de Paulo foram_ ofere
cidos à comunidade 170 novos Jeitos_ e, ao 
mesmo tempo, foram reativados por Mário 
Covas os_230 leitos do Ho_spital do Tatuapé, 
ativados40 novos leitos no Hospital do Manda
q!Ji. Mário Covas preocupou-se, ainda, com 
a locomoção dos doentes, elevando em 44 
veículos a frota de ambulâncias da Prefeitura. 

No setor habitacional, um dos pontos cru
dais de nossa cidade, haja vista que é o déficit 
atual de moradias a de 7 milhões de unidades, 
Mário Covas, quando Prefeito de São Paulo, 
implementou programa habitadonal de emer
gêncfa1 te!ldo como público alvo aS camadas 
mais· pobres da população, trabalho que se 
refletiu também na participação da comuni
dade, através_de mutirões habitadonals e que 
resultou num-saldo de 3-3,9_6_9_unidades entre
gues pela Cohab em 33 meses de governo. 
O que significa quase 1030 casas por mês 
ou_ J"!lais de 33 por di~. -

A tudo isto devem ser somadas as creches 
que, ao serem construídas_ por Mário CovaS 
contaram com a participação de comunidade 
na escolha do local. Ao chegar à Prefeitura, 
Covas encontro_u 139 creches, númeto que 
subiu para 274 quando ele deixou o governo. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, Mário Covas 
deiXou esta Casa- coin a miSSão- de levar o 
Brasil a seu grande destino. Covas foi enfrentar 
o desafio de presidir uma Nação onde convive 
um profundo dualismo: de um lado, a mo
dema sociedade industrial, 8• economia do 
mundo ocidental, de outro, uma sociedade 
primitiva, vivendo em nível de subsistência, 
no mundo rural, ou em condições de miséria 
profunda, nas áreas urbanas. 

Mas nada disto assusta a Mário Covas, ho
mem provado na luta pela melhoria das condi
ções de vida da população de nosso País. É 
um homem preparado, enfim, para mudar o 
Brasil de hoje, fazê-lo deixar de s_er um país 
cuja maioria da população são miseráveis, po
bres,, indigentes. 

Mário Covas é o homem que tem a convic· 
ção e os requisitos para acabar com o atraso, 
a ignorância, cumprindo o compromisso de 
resgate de mais de 83 milhões de brasileiros 
para condições de vida mais dignas e compa
tíveis com as aspirações de uma Nação que 
se quer civilizada. 

Por tudo isto que, ao assumir a cadeira de 
Mário Covas no Senado Federal, acredito estar 
enfrentando o maior desafio de minha carreira 
política. Mas aqui estou para servir ao Brasil, 
ao povo brasileiro e bem representar o Estado 
de São Paulo. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
da camara n" 25, de I989 (n" 2.236/89, na 
casa de origem), de iniciativa do Tribunal Su
perior do Trabalho, que altera a redação do 
inciso I, almea b, do art 32 da Lei no 7.729, 
de 16 de janeiro de 1989, pai"a incluir o muni
cípio de José de Freitas na Jurisdição da junta 
de conciliação e julgamen.ro âe Teresina, Piauí. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria, de acordo com o art. 277, § único, 

do Regimento Interno, será incluída, oportuna
mente, em ordem do dia. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de De
creto Legislativo no 46, de 1989 (ri~ 115!89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova as 
contas do Senhor Presidente da República, 
relativas ao exercício financeiro de 1984. 

Ao Projeto não foram apresentadas emen
das. 

A matéria será encaminhada à Comissão 
de Assuntos Económicos, de acordo com o 
despacho inicial. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há maís oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a se~ 
guinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

~ PROJETO DE DECRE~TO 
LEGISLATIVO N' 10, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 376, e, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 1 O, de 1989 (no 132!86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to da convenção americana sobre direitos hu
manos (Pacto São José), celebrada em São 
José da 'Co~ta Rica, em 22 de noveinbro de 
1969_, por ocasião da conferência especiali
zada interamericana sobre direitos humanos. 
(Dependendo de p_arecer.) 

~-2--

PROJETO DE DECRETO 
IEGISLATNO N• 12, DE I 989 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 376, e, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo no 12, de 1989 (n9 137/86, 
na Câmara-dos Deputados), que aprova o tex
to d.,_ ConVenção n<> 143, da OrganizaçãO lnter. 
nacional do Trabalho- OIT, sobre férias re
muneradas anuais da gente do mar, adotada 
em Genebra, em 1976, durante a 62• Sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho. 
(Dependendo de parecer.) 

-3-

PROJETO DE DECRETO 
lEGISLATIVO N" 36, DE I 9B9 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, V, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 36,_de 1989-(no 112/89, 
na Câinãra dos Deputados), que _aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio 
1mp-eratríi Sociedade Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 
(Dependendo de parecer.) 

-4-
PROJETO DE DECRETO 

IEGISLATNO N• 37, DE I989 
Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, V, do Regimento-Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nry 37, de 1989 (n9113/89, 
na Câmara dOS Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à lvaí Emissora FM 
Ltda.~ para explorar, pelo prazo de dez anos, 
seni-dii"eito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüênda ·modulada, na 
Cidade de Santa Isabel do lvaí, Estado do Para
ná. (Dependendo de parecer.) 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSmOIÇÃO N• I, DE 1989 
Votação, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n~' 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 

Senhores Senadores, que alter. os prazos es
tabelecidos no§ 6~ do art. 14, para desincom· 
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, Distrito_ Federal e 
dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' I45, de I989, 
-da comissão Tempoiiida,favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e_Maurício Corrêa. 

-6-
Votação, em turno único, do Requerimento 

n~ 526, do Senador Maurício Corrêa, solici
tando, nos termos regimentais, tenham trami
tação conjunta os Projetas de Lei do Senado 
~s 199 e 291, de 1 989; de sua autoria e do 
Senador Itamar Franco, respectivamente, que 
diSpõem _sobre o tratamento preferencial às 

- -empresas- bl-ã.Siieíras de capital nacional nas 
aquisições de bens ou sel'Viços pelo poder 
público. 

-7-

Votação, em turno ónko, do Requerimento 
n~ 531, de 1989, do Senador Louremberg Nu
nes Rocha, solicitando, nos termos regimen
tais, a retirada em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado nQ 247, de 1989, de Sua 
autoria, que dispõe sobre aposentadoria_ espe
cial aos digitadores de processamento de da· 
dos, e dá outras providências. 

-8-
Votação, em tu-rrio ónico, do Requerimento 

n~ 532, de 1989, -do senador Humberto Luce
na, solicitando, nos termos regimentais, a reti
r;:tda, em caráter definitivo, do Projeto de: ~i 
do Senado n"' 225, de 1989, de sua autoria, 
que altera a redação do art. 9° da Lei no 7. 773, 
de 8 de junho de 1 9"89, e dá_ outras provi
dências. 

-9-
Discussão, em turno único, do Parecer n~ 

223, de 1989, da ComiSsã-o-_de Constituii;:áo. 
Justiça e Cidadania, conduindopelo arquiva
mentodo Oficio no S/3, de 1987 ,-ao Presidente 
do Supremo Trfbunal Federal, encaminhando 
cópias- das notas taquigráficas e do acôfdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal_ nos 
autos do Recurso Extraordinário n9 102-553-1, 
do Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou 
a inconstitucionalidade da Resolução nn 7, de 
22·de abril de 1980, do Senado Federal. -

-lO-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
dona! sobre a Mensagem n9 172, de 1989 
(n9 398/89, na origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Luiz Mattoso Maia 
AmaQo, MirliStro ·de Segunda Classe. da car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da 
Coréia 
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- 11 - mo tempo, fatos os mais significativos, entre 
Discussão, em turno único, do parecer da. os quais a posição daquelas árvores que foram 

Comissão de Relações ExteriOres-e Defesa Na- plantadas em Brasília, como se fossem o síin: 
dona! sobre a Mensagem n<> 17 4, de 1989 bolo da própria COnstituíÇão e a Vivêricia de 
(n? 403/89, na origem), de 14 de agosto do , toda atlvídade P~rl~mentar daqúel~ que, pelo 
corrente ano, pela qua1 0 Senhor Presidente seu esforço, pelo seu saber, pela sua assidui
da República submete à deliberação do Sena- · da de e pelo seu sacrifício, até, cumpriram· a 
do a escolha do Senhor Júlio Gonçalves San':'·_ -determinação do povo brasileiro para cons-
chez, Ministro de Segunda Classe, da carreira tituir defmitivarri(mte o seu estãtuto básico, uso 
de Diplomata, para exercer a função de Em- da palavra, Sr. Pr~s~dente, para apresentar ape-
baixador da Brasil junto à Repúbka da Gufné.· . _ nas uma propos1çao. 
Bissau. Nos termos do § 1 o do art. 29 do- Ato das 

-12-
· ~ Dispõslçqes ConsiifuÇioriàiS Tfahsitàriâs apre-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações EXfêriores e Defesa Na· 
dona] sobre a Mensagem n" 179, de_ 1989. 
(n9 457/89, na Casa de origem), de 30 de 
agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da repúblfca submete a deliberação 
do Senado e escolha do Senhor Régis Novaes 
de Oliveira, Embaixador _do Brasil juntO à J~-- -_ 
mahíriya Árabe Popular Soctàlis_ta da Ubia, pa::
ra, cumulativamente, exercer a função de Em~ 
baixador do Brasil junto ~ República de Malta. 

-13-

sento_importante projeto de le"i que visa regula
mentar a lei_ e institilir a Lei Orgânica da Advo

-cacia Geral da União, composto, de artigos 
que ascendem ao número de mais de 11 O 
e que hão, sem dúvida-, de_estabelecer as nor-

. mas de atividade daqueles que integram um 
importante setor do_ exercício da nobre profis
são de advogado. 

Já passei às mãos de V. Ex' e à Mesa do 
Senado esta propOsição_, que é_ a forma pela 
qual tenho a honra de festejar o dia _do aniver
sário da nossa Carta Magna, e, assim, cum-

- prindo a determinação de um dos seus af!:igos, 
· procurar cohtribuk para a orQai'licidade e ar-

Discussão, em turno único, do parecer da denamento jyrídii:o ,de tOda eSta Nação. 
Comissão-de Relações Exteriores e Defesa Na-. Encerro, Sr. Presidente, porque;_ em breve, 
dona! sobre a Mensagem n" 185, de 1989. que ró ter 6" prazer de Ol,lvir a _palavra, sempre 
(n~" 515/89, na origem), de 11 de setembro _ fluente e bela, do_ Uder Jarbas Passarinho, 
docorrentearro,pelaqualoSenhorPresidente~ ~ mestre de tOdos nós 'e 'eXpoe'nte máximo da 
da República submete à deliberaçáo do Sena- . eloqüência e da cultura amazônicas. 
do a escolha do Senhor Sérgio_ Damasceno. - Assinalo que, ~rp dia de_ ont~rn. faleceu na 
Vieira, Embaixador do Brasil junto à Federa~ _, cidade de Porto AJ€9re, no Hospit;31 Moinhos 
ção da Malásia, para, cumulativamente, exer- . de Vento, o meu velho arnig_o L)Jth~ro. Vargas, 
cer a função de Embaixador _do Brasil junto .. tendo sido seu corpo transferido para São Bar
a Suhanato de Brunei Durussalam. , Ja, sua terra. Aos. 77 anos de _idqde,. encerrou 

-14-
.. também a sua traj~tória de muita atividade, 

. ihillfo benefíciÔ,-inuita lUta e de inuita humani- _ 
Discussão, em turno únii::o, do parecer da _ dade, que foi 9 ~paná.gio' de todo o decurso 

Comissão de Relações Exteiioies e Defesa Na- de sua vida. Médico _ilustre, homem realmente 
cional sobre a Mensagem no 186, de 1989 __ competente, 9.e uma Cultufa éSp~ciãl, Luthero, 
(n9 516/89, na origem), de 11 de setembro comquemconviviiritirilãrriente,erabemdife-
do corrente-ano, pela qual o Senhor Presidente rente-daquela irryagerTt qu~ mui,tos~dele fazi.am, 
da República submete à delib~ração do Sena- e, também, mui~o d!f~rente do s~u,P.ai, o _Presi-
do a escolha do Senhor Luiz Felipe de La dente. Getúlio Vargas. Encjuanto um era Um 
Torre Benitez Teixeira os-cates, Embaixador do vocacional da p,olítica e_ da adíninistração, Lu-
Brasil junto à República do_ Quênia, para, CU· thero era, antes de tudo e essencialmente, o 
mulativamente, exerçer a função de Embai; médico e aquele que se vpltã.vâ para o cumpri
xador do Brasil junto à República de Uganda. mente da sua profisSão. Eia re"almente o não-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) . político. Era· um·· POlítico qUe _,_nãO teVe, indu-
- Está en"cerrada a sessão., sive, a habiliâãde-de herdar ãqUele património 

imenso, neSse ·camp.o:· que· lhe foi atribuído 
(Levanta-se a sessão _à_s_17 h_oras e 25 pelo senhor seu pai. 

mínutos.) · Nãapoderia_deixar de fazeres~ referência, 
porquanto fui bepuládO federal pela Guana-

D!SCfJRSO PRONUNCIADO PELO SR. bara, hoje Estado do Rfo de Jan~irP,. r;, nesse 
ÁUREO MEL LO NA SESSÃO -DE . _ensejo, tive oCasião de, no Diretório Regional, 
5-10-89 E Q(JE, ENTREGUE À REVISÃO presidido por Luther o, com ele conviver e veri

ficar que era um homem temperamental, um 
DO ORADOR. SERIA P(Jf3UC4DOPOS---- homem às -vezes ãté impreViSíVel, mas que 
TERfORMENTE. ---- - _possuía realmente um co[açãO ~emarnen~e __ 

O SR. ÁUREO MELLO. CPMDB - AM. largo e uma inteligêm:;_ia_ nlWto ~filh~nte. -
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi- Uma das distrações de Luthero.era ler sem-
dente, Srs. Senadores, depois de ouvir todas pre en~iclàpédias. Estava 'semPres sé infor-
as palavras proferidas, em que se misturaram mando~ E nO campo da sua especialtdade, 
a poética e _o Direito a respeito da Cónstltuiçáo que era o_ das doenças capilares, chegou a 
Federal que hoje se homenageia na data do se destacar,_ te_nd_Q çriado um si;:;,tema pre~r-
seu primeiro aniversário, noticiando-se, mes· _ sor _de reversão de cabelos para os calvos, 

que_ movimentou este País durante algufl! 
tempo. Era um grande cirurgião. 

Cónduo, Sr. Presidente, associandO-me às
palavras de V. Ex~. quando, da tribuna, naquela 
solenidade extraordinária em que os cedros 
se asSo-CiaVam às ingazelras e às áiVOres de 
madeira de lei, nenhuma delas de durabilidade 
infeiior a 200_anos, se- erguiam e ·ali se agita
vam ao sabor do vento, com a_ presença do 
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Am
biente e Recursos Naturais Renováveis, como 
um símbolo da luta que foi por todos nós 
empreendida para que a nossa Carta Magna 
servisse de ponto de partida, de obelisco de 
referência para a democracia que aí está, com 
os seus oxigênioS, os ·seu.s. v_entos puros, a 
sua assinalação de nova etapa preconizando 
qiie -o novoGo_vernoqueaíviráseráurn Gover
no de progresso, de evolução e de crescie
mento cada vez maior para este País, e que 
o otimismo há de ser, s_em dúvida, uma flor 
que irradiará a sua beleza e o seu perfume 
para toda esta Nação. . _ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiderite. 

DOCUMENTO A QIJE SE REFERE O 
SR.AUREOMELLOEMSB!D!SCURSO: 

MORRE LUTHERO, O FILHO 
MAIS VELHO DE GETÔLIO 

PORTO ALEGRE:- Morreu n~ mad-i-tigada_ 
de ontem, nQ Hosti~l MoinhOS: çle_ Vento, aos_ 
77 ai)QS,_ o ffibo mÇtiS ve]l)o,do Pre.s(deQ.te. Get4-
üo Varg~s. Luthero Vargas, Ele_es@va_hospit.a
lizadg com çân,çer, geti.~raliz~dq de~de p dia 
21 de setembro _e foi assistido pela _equípe
do médico Nilton Brandá.o. da Silvá Divorcia
do, Luthero foi acompanhado em sua doença 
pela única ffiha,' Câi1diâa. 

O corpo do Presidente Nacional do PTB, 
nos anos 50, foi levado para São Borjci, e enter
rado às 18h, em um jazigo que ele mesmo 
mar:tdou construi,r aO lado do seu pai, no_Cefni- · 
tério Jardim da Paz. 

O Governador Pedro Simom do Rio Grande 
do Sul' (PMbB) e 'o'- Chere do babinetÉi ~Civii, 
C~s_ai' SChirmer, fqram as _ú:oic~s perS6nali· 
dades políticas presentes ao enterro._Viajafum 
até SãO Borja acornjnmhaf!do _a mulher _do 
Governador do Rio de Janeiro, Wellington Mo
reira Franco, Celina, que era sobrinl1a de Lu
thero Vargas. -

Milhares de sarnb9rjei1.ses estiveram no ve~ 
lório na Câmara MuTücipal da ciditde e- acom
panharam o _enterro~ Luthero viveu os úftimos 
dez anos na cidade onde_ i1asCera,·em 12 de 
junho de 1912 e refez velhas e conquistou 
novas amizades. · 

De temperamento amável e retirado da polí
tica desde os_ arios 50, Luthero recordava aos 
seus conterrâneos a figura de seu pai, ainda 
reverenciado com carinho pelos habitantes da 
pequena ddade fronteiriça do interior _Qo Rio 
Grande do S,ul. " _ .. _. -. .- .. _, _: 

Muitos mantinham com Luthero uma inevi
tável relãção de admiração por causa do forte 
fascíniO que a ifnag"em do Presidente Getúlio 
Vargas ainda exerce sobre_ a lembrança dos 
moradores mais antigos, 
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Além de Luthero, Getúlio Vargas teve quatro 
filhos: Jandir.a e Getúlio Vargas Filho, já mor
tos, e Alzira e Manoel, ainda vivos. Luthero 
escolheu para morar a antiga fazenda onde 
seu pai se retirou da polftica por cinco anos 
(45-50), no MUnicípio de Jtaqui. 

Também quis ser enterrado em sua terra 
e por isso mandou construir um jazigo no 
mesmo cemitério ao lado do de Getúlio. Nos 
últimos anos de sua vida, Luthero dedicou-se 
a cultivar a memória de seu pai e fundou a 
Associação Cultural Getúlio Vargas, da qual 
ern Presidente. 

PRIMEIRO ATO DO 
t•SECRETARIO 

Altera redação de itens da instrução pa
nr a implantação e acompanhamento do 
registro de freqüência dos seiVidores do 
Cegraf d disposição do Senado Federal. 

O Primeiro Secretário e Presidente do Con
selho de Supervisão do Cegraf, considerando 
o disposto no Ato n~ 25/89, da Comissão Dire
tora, e no uso de suas atribuições regimentais 
e regulamentares, 

Resolve alter~r os itens nç.S 12,13 e 14 dessa 
Instrução, passando a ter a seguinte redaçâo: 

"12. O servidor que se ausentar do traba
lho durante o horário do expediente, sem a 
devida autorização de sua chefia imediata, es
tará sujeito às penalidades previstas no artigo 
148, combinado com o artigo 146, item VJ, 
do Regulamento Administrativo do Cegraf, 
aprovado pelo Ato n9l ong, da Comissão DI r e
tora, sem prejuízo de consignação:;> da falta ao 
trabalho em seus assentamentos funcionais 
e do desconto em folha de pagamento. 

H- Da Justificação das Faltas e lmpotua
lidades 

13. Os Senadores poderão abonar até o 
limitemáximode5 (cinco) faltas e/ou5 (cinco) 
impontualldades por mês, mediante comuni
cação à Primeira ·secretaria do Senado Fe
deral. 

14. Os Diretores. ConSultor-Geral, Secre
táriO.:Geral-da Mesa e Auditor poderão abonar 
até o limite máximo de 3 (três) faltãs e/ou 
3 (três) impontualidades por mês, mediante 
comunicação à Subsecretaria de Administra
ção de Pessoal do Senado Federal. 

Essa alteração entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a par
tir de 25 de setembro de 1989. 

Senado Federal, 5 de outubro de 1989.
Mendes Cana/e, Primeiro Secretário do Sena· 
do Federal e Presidente do Conselho de Su
pervisão do Cegraf. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DOCEGRAF 

159• Reunião 

Às dezesseis horas do dia seis de outubro 
de hum mil, novecentos e oitenta e nove, na 
sala de reuniões da Consultaria Geral do Sena~ 
do Federal, em sua centésima qüinqOagésima 
nona reunião, sob a Presidência do Excelen
tíssimo Senhor Senador Mendes Canale, Pri
meiro Secretário e Presidente do ConseJhO de 

Supervisão e as presenças dos Conselheiros 
Pedro Cavalcanti D'Aibuquerque Neto, Ney 
Madeira, Elpídío Vianna Neto, Olívia de Melo 
Souza e Agaciel da Silva Mala. Abrindo a reu
nião o Senhor Presjdente colocou em discus
são e votação a homologação do Processo 
n9 000139/8.9-0. que-trata da aquisição de cha· 
pas offset e seus produtos químicos, através 
da Tornada de Preços n9 002/89. O Relator 
do Processo, Conselheiro Ney Madeira, em 
seu parecer, analisou detalhadamente todas 
as fases do processado, verificando que da 
análise levada a efeito no processo, opinimos 
no sentido de que o processo llcitatório, sob 
exame, observou os preceitos legais que re
gem a matéria de forma a ser homologada 
a Tornada de Preços n9 002/89. Concluindo 
seu Parecer, o Senhor Conselheiro Ney Madei
ra, informa que a referida Tornada de Preços 
foi aprovada pelo Excelentíssima Senhor Pri
meiro Secretário ad referendum do Egrégio 
Conselho de Supervisão, em razão da ''urgên
cia e o término_ do prazo". Colocada em dis
cussão a homologação da referida Tomada 
de Preços n<:> 002/89, foi a mesma aprovada 
por unanimidade dos presentes. A seguir, o 
Senhor Presidente colocou em discussão e 
votação o Processo n9 1288186, no qual o 
ex-servidor do Cegraf, Yoshio Ide, solicita seu 
retorno nos quadros funcionais do 'Cegraf. 
Após uma minuciosa análise da legislação es
pecífica do caso, o Relator do Processo, Con
selheiro Ney Madeira opina favoravelmente à 
decisão do Cegraf que "agiu dentro da mais 
absoluta legalidade ao promover a dispensa 
por abandono em emprego, vez que tendo 

se ausentãdõ do serviço por mais de trinta 
dias sem qualquer comunicação dos motivos 
de sua impossibilidade de comparecer ao lo
cal de trabalho", O Parecer do Conselheiro 
é aprovado por unanimidade, mantida a deci
são do Cegraf de demissão do ex-servidor. 
A seguir, fo_i apre dada a Exposição de Motivos 
n9 21/89, do Diretor Executivo do Cegraf, soli~ 
citando autorl~ção ao Conselho de Super~ 
visão para efetuar a retribuição das bolsas dos 
estagigírfos do Órgão através de Bônus do Te
souro Nacional, em substituição ao Salário Mi· 
nimo de Referência, à razão de 40 (quarenta) 
BTN para cada SMR, tomando Como base 
o BTN do mês anterior. Relatada a matéria 
o Cóhselhelro Pedro Cavalcanti D'Aibuquer
que Neto, manifestou·se favoravelmente à 
proposta do Diretor Exe"cutivo do Cegraf, em 
razão dos "impactos do aumento acelerado 
do custo de vida, a política salarial recomenda 
atualizações consoante percentuais que resta
beleçam o equilíbrio monetário corróido pela 
inflação", concluiu seu parecer o Senhor Con
selheiro. A matéria foi aprovada por unanimi
dade. O último Processo da pauta, de n9 
00818/86-b, Cegraf, encaffiinhado pela DirE~
toria Executiva-dO Cegraf ao Conselho de Su
pervisão, solicitando autorização para proce
der a rescisão de contrato do servidor do Ce
gtaf, João Paulo Esteves Coutinho, por aban
dono de emprego e desídia. O Relator do Pro
cesso, Conselheiro Ney Madeira, em seu Pare
cer, tendo em vista a constatação emitida por 
laudo médico, de _que o ·servidor é ''alcoolista 

crônico ", vota "no sentido de que o servidor 
em apreço deva ser encan1inhado ao Instituto 
Nacional de Previdência Social para, na forma 
da cláusula 11, do convênio que o Senado Fe
deral mantém com aquele Instituto, subme. 
tê-lo aos exames médicos periciais que se lrze
rem necessários para a concessão de bene
fídos prevídenciários que dependem de ava· 
liação laborativa, visando, com isso, sua possí
vel recuperação para o trabalho e, na impossi
bilidade disso, aposentá-lo por invalidez, pro
porcionalmente ao seu tempo de seiViço, na 
forma da legislação atualmente em vigor". O 
Parecer foi aprovado por unanimidade, pelos 
conselheiros. Esgotada a pauta da presente 
Reunião, o Senhor Presidente colocou em 
aberto os assuntos gerais. O Senhor Conse
lheiro Elpídio Vianna Neto, sugeriu aos canse· 
lheiros que renunciassem aojetori que é pago 
a cada membro do Conselho de Supervisão 
e que seja revogado o § 4~. do Art. 20, do 
Regulamento Administrativo do Cegraf que 
determina o pagamento dessa gratificação, A 
sugestão é aprovada por unanimidade. O Dire
tor Executivo do Cegtaf deu ciência ao Conse

·Jho de Supervisão do processo anual de pro~ 
· moçao dos servidores do_ Órgão, que recebe~ 
rão uma letra segundo os critérios estabele~ 
cid6s pelas normas regulamentares. Nada 
mais havendo a tratar o Senhor Presidente 
deu por encerrada a Reunião e eu, Secretário, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada por todos os presente. 

Brasília, 6 de outubro de 1989. -Senador 
Mendes Canale, Primeiro Secretário do Sena
do Federal e Presidente do Conselho de Su
pervisão do Cegraf- Conselheiro Pedro Ca
valcanti D'Nbuquerque Neto,- Conselheiro 
Ney Mad~ira, - Conselheiro Efpídio 14anna 
Neto, - Conselheira 0/ívia de Melo Souza, 
- Agaciel da Silva Maia, Diretor Executivo. 

EXTRATODECONTRATO 

Espécie: Contratei n' 049/89 
Contratada: Reman -Reformas, Manuten-

. çáo e Obras Ltda. _ _ __ 
Contratante: SenadO Federal 
Obj~to: Prestação de serviços de manuten

ção e conseiVaçãó dos gramados internos e 
externos do Senado Federal. 

licitação: TOmada de Preços il" 41/88 
Crédito pelo qual correrJ a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho O I 01 02!.2205/816, 
Natureza da Despesa 3132-0106/0. 

Empenho: Foi emitida Nota de EmpenhO 
n~ 00067/1, de 23-1-89, complementada pela 
de n'1807/4, de 4-10-89. · 

Valor Contratual: Estimada em NÇz$ 
_73: 728,72 (setent,a,e,três mil, setecentos e vin· 
te e oito cruzados novos e setenta e dois centa
vos). 

11gência:4-10-89_a31-12-89. _ 
Signatários: PelO- Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. 
Pela Contratada: Marcelo Oliveira Borges. 
ltmaury Gonçalves Martins, Diretor da Sub

secretaria de Administração de Material e Pabi· 
mõnio. 
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EXTRA TO DE TERMO DE OCUPAÇÃO 
Imóvel: apartamento 101 do BlocQ.:_'Q'' da 

SQS 31Õ. -transferido para o Senado Federal, 
conforme Portaria Sucad_n9 369, de 1 O-I 0-89, 
publicada no Diário Oficial da União de 
11:10-89. . 

'• .... -~ ,..~:._- '-.' ~ .: ... _. ,:,. . 

Nome do ocupante: Nara Lúda Rodrigues 
C_a,rtale 

Órgão de lotação; $enado ~ederal 

CarDo Que exerce;· Adju~io Legislativo ~
-~eicendo a função de Chefe de Gabinete _ 

. Matricula: 2465 
CPF: 238561901·63 ___ _ _ _ _-
Vigéndã do termO_de Ócupaç'ão: t?.:ro~sg 

-Brasília, 12 de outubro de l989._~AmaWY 
GonÇa1Ves_-Miutí/1s, bifetor da_ .Subsecretaria 
de Admiriistraçã<? de Materi_al ~ P.~trim6Qio. 

. . ----.-- --·-··· -~-- :- -- ---·-::--. ---~ --~-~---· -.,-- ~------·--·-·-
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SENADO FEDERAL 

PARECER 
N9 86, DE 1989-CN 

Da COMISSM MISTA DE ORÇAMENT"O SJJbrl!! o 

Projeto l:lt Lei nP 37, di!! l989wCN que~..,.!:! 

toriza o Poder E~ecutivo a abrlr 110 orç.! 
mente do M1nisUI:"io da il.>~r.!çult~.,~ra, c:r~ 

dHos adit:lonals, até o limite de NCz$ .. 

281L004.:H6,00, e dá outras providê;! 
c ias". 

RELA.!OR: IJeputildO JO~O AGRlPINO 

O Senhor Preside1'1te da Rep.;iblic:u encijrr.! 
nhou à apr~cie~l:io oo ConQres~o Nacional, nos termos do art1Qo 
61 da Constitulçlo F'edenl, proJeto de lei c:~Ue "autotiza o P.J:! 
der' Executivo a abrir ao orçamento do !oUnistétio da Agricult.!:!_ 
ru, créditos adicionais, até o limite de NCzS 288.004.!116,00, 

e d~ outras provldêl'lcias~, em beneficio da Emoresa Brasileira 
de Assistênch TéJ::nica e Extenstc Rural, da Ccmissillo E~ecutj_ 

va do Pleno da hvour;~ C>:!Ç:auein., da Emoresà B~asileira de l>e_! 
qr.lisa Agrooecuári~, dO Depart:~mento l>l&t:lon>!.l de Obra'> Contra 

as Secas, do Deoutamentc l>lacional de Obras. de Saneal1f!nto, da 
Co!liOanhia de Desenvolvimento do Vale do S:lo F'rancisto e da S,! 
crt":t~rie E~ecut1v11. do l>rogramn l>laclonal de Iuiga~l:io. 

C trédito adic1onal 5erá desmembrado el'i 
duas parcelas: ll cddito espe-cial, até c limite de NC:$ ••. 
2~4.524. 751<!,00 (duz.entos e trinta e CIU1ltl:'O milhties, quinhentos 
e vinte e quatro mil, selecentO$ e noventa e dois cruzados n.!?. 

vos) e 2} crédito suolementar, até o limite de NC%$ .... 

5:5.480.124,00 (cinq•Jenta e três milhOes, ~:~uotrocentos e otte_!! 
ta llil e cento e ~it'lte e quatro eru:ados novos). 

A oroposta do Executivo será viabili:ad;, 
pela !neorooraç3o ao orçamento da Unillo, <:~e •recursos; provenie_!! 
tes das seguintes rontes,oara o crédito especlul: 

"ll Cancelamento de Octaçl!es Orçamentbias 

a) ~Recursos Ordinários do Tesouro 

b) Contribuiçl!o para os ?IIIr;Jramas EspP.cids 
PIN e PROTERRA_ 

II) Incorporoç11.o de Recutsos. 

a) Oiretamente Arrecadadoso-Outras Fontes 
b) OoeraçOes de Crédito Exter'nas 

c) Ineorporsç!lo de Recursos de Contraoartida 
inscrita em ECU/SEPI.AI>I 

d) Saldos de E~erc!cios Anteriores - Recursos 
Diversos 

N'C%$ l ,oo 

178.217.675 

86.J:;S.l7ô 

• 56.}07.117 

200.000 

:5:;.871.~50 

17.5114.875 

2.}12.492 

Para o CJ:édito Suplementn, as rentes ele 
recursos. s!lo ss seguintes: 

!) cancelamento--de Dotoçlles Orçamentárias 
a) Recursos.- Ordinátios do Tesouro 

b) Contribuiçbo oara os Programas EsPeciais 
PIN e PROTERRA 

cl Operar;l!o de Crédito EJ<_ternas 

II) rncoroórar;ll.o de Recursos 

ai Convênios com Org!los. F'edera!s - Tesouro 
b) Convênios COITI _O_~:r;~.lioso nbo Federais 
cJ Saldos. de Exercícios Anteriores - 11ecursos

O.Iverso_s_ 

~>~Cz$ 1,00 
}5.6lt.076 

}.5Q0.000 

28.531.101 

3.582.5175 

17.866.048 

1.515.000 

_10.000.000 

6.3-51.048" 

O Criditc Adicional proposto objet!va: 

a) a recrJCIP?r Parcela do. _orçamento da EM6RATER, em virtuae da 
edir;llo do Decreto Legislativo n9 OJ, de o:; de abril de 1~8~ e 
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EXPEDIENTE 
CENTIIO CIIIARCO DO IIENADO FEDEIIAL 

PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 

, AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

~DO-MAO NACIONAL 
Impresso sob • responsabilidade cY MeN do Sen.SO Federal 

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

cujas dotuç!les h;vh.m sido orogr~m~das na Secrehria~Geral do 

Hinist(!iirlo,; b) • remDnejn recursos ou a incoroorar saldos e 

novos recursos oaru atender ao proneguimento de obras, concl.!:!_ 
do de estudos, pagamento de débitos da imolantaç9.o e e~ec.!:! 

çl!o de 11çllo eomplementare5 e111 diversos oerfmeuos em inolant! 
çlc oelo ONOCS; c) a dotar o Serviço de Produçllo de Ser~entes 

Básicas, 11 cargo da EMBRAPA de 1nfra.astrutura cao:u de aten 

der ~ crncente delflllnda de se~r~entes e mudds nas áreas de e~pa; 
llo da fronteira agríccla nas re'õJll:ies N~rte, Nordeste e CentrE_ 
Oeste;d) <;~arantir a continuidade das açOes da CEPLAC na ~hi11; 

Esoirlto Santo e Amazo!inlll; e) incorporar salaos :;e e"e! 
c::Ic::Ios ar~teriores para atender k oro<;~romaçlo da ÇODEVASF" e 
DNOS, e a e~ecutillr como!:nlos firmados entre o PRO~)JE e 6,! 

<;~los nlio federais. As açOes a serem e~ecutadas constam dos PrE_ 
gramas de Trobnlho detalhaaos nos Ar~e~os I, II, I~~. v, VIj/JI, 

, ' 
VIII e IX, X e XI do Projeto de Lei. A fonte de cancelamentb dos recur50S 

é objeto dos Ane~os IV e XII. I 

O E~,ecutivo Pl'OPCe também a\alteraçlio do 

descritor do projeto ConstruçUo e Recuperaçbo de ~udes Pú6tl 
cos, com vlstas a remanejar recursos do orçamento d.o DNOCS, 

aorovados cela lei 7.7112, de 20 de lflarço áe 1989, oiro cont! 
nuidade ou a conclusiJo de obras a cargo ·do Õrglio. 

Foram apresentadas 432 emendas ao ProJ.!:. 

to de Lei nll ?;7, de 1999-CN de taérlto indiscut!vel, tendo sido 
adotado co111o critério de julganent? a adequaç!IO dos clei,tos h 
normas constitucionais e da Com1sslio Hista de orçamento, além 

d; obedH:nc1a 11$ restriçl!les técnicas apresentadas oelo Execut! 
vo cara a realocaçllo de recursos. Tais restriçl!les envolvem a 

·lncor!Joraçlio de saldos rinonc:e1ros e orçamentários, 11 e~ecuçJI..o 

de convênios previanente celebrados, 11 movinentaç:lo de recur 

sos de contrnDartido a empréstimos contr.atados ~m o 8IRO, 610 ; 

KfW, ou a vinculaçllo de recursos da fonte PIN/PROTERRA a inves 
timentos nas regil!les Norte e Nordestt~. o Ane~o II a este p;r; 

cer detalha,JlQr Unidade Orçamentária, a alocaçao prevista par; 
o crédito adicional. 

A análise do Projeto de Lei levou à ver! 

ficaciJo de que, DOr lapso do E~ecutlvo, o Prognna de Trabalho 
da EMBRATER, 1nc1u!do no Anexo III, fora aprovado peh Lel 

nll 7,81'?1, de O!i de seterabro de 1995'. Para per~P.itir a l;:oueçlo, 
ap:~:esenta~P.os uma enenda supre:uiva ao final do presen;e par~ 

cer, cancelando o Prognmn de Trabalho, o que crejudica o aco 
lhinento de oS!~ emendu a este Projeto de Lei e mod.l f1Cil ~1 

valo: do crédito especial. 

Aos projetos executados ceh unidade orça 

nent.ilria 13.205- EMBRATER (Anexo I do Projeto de Le.l,), fora; 

apresentadas 05 emendas, que propomos sejam rejeiiadas em 
virtude de serem os recursos oriundos de saldos oiJ;amenUxios 
11t rinanceiros do e~erdcio de 15'96, com alocaçlo d~finida.l9Jal 
J~ente, rlO anexo II 0'?1.20,5), 110 qual fonm apresentadas 29 
eme!'ldlls, os crl!'ditos se referem a 1nclusbo de ·~cur~os naciE_ 

nais e e~ternos cara colflpor a contrapartida nac~onal aos dese_!! 
bolsos s serem realLu.dos Pelo BIRD, invjat;>ll]zando ::i acroV,! 
ç!lo das mesmas. 

ASSINATURAS 

Semestral •••••••••~·~n•••••••-••••••-•••••-uuo••••••••••~ 
NC.S 17,(14 

Exemplar Avulso ···················--·-·-·····--·--·-··- NCz$ 0,11, 
r._.,: 2.200-p~ates. 

Ao Programa de Trat;>alho 28.000 Em:aü·gos 
Gerais du llni:io, Ar~exos III e IV, as oroJJostas de alteraçllo, 

támbém n~o foram acolhidas, por sugerir corao fonte de 11nulac~o 
"de despes~, recursos cOmgrometldos com a ~ntraoartida n11ci!!_ 

nal oan petmitlr o repasse dos desembolsos de recursos el<te!. 
nos para cs ór<;~!los beneficiários do Ministério da Agricultura, 
rejeitando, consequentemente, 6) emendus. 

Aos projetas constantes do Progral\8 de 
Trubalho 1).200 l-li:>Útério da Agricultura -·Entidad~s Superv1 

sior~adas foram acresentadas J9 emendas oara as quais cropomos r!_ 
jeiçllo por impropriedade técnica, desde que a fonte indicada 
para anulaçi'lo de desoesa n!lo especlf"ica qual o orojeto 11 se.r 
diminu!do, cor~trariando normas aprovadas ce_la Comissllo de Orç!. 
mer~to. 

As 25 e~~~endas alterando as dotaç!les do 
Programa de Trab'alho l:lo Deoartalflerlto Nacior~'al da· Obras de 's! • 
neanento (Ane~o VI) foram encaminhadas pela rejeiçllo, cor propE_ 

rem a din~!m.tiç!lo de recursos remanejados pelo. órgllo para a CD,!! 

clus:lo de obras em andamento. N.o. Pro<;~ralfla de Trabalho do 6rg1:1o 

(Ane~o X), a receita provém de recu~s cdnD.rometidCls para a e~ecuç~ de 
convo!nioS; :elebrados co!ll órgBos n:lo federais,inviabllizar~do a 

acolhida de 66 emer~das. 

Ao Programa de Trabo1ho da EM8RAPA (Ane 

xo VI) fora~ rejeitadas ,.o:J ell't~ndas apreser~tadas, por se tri_ 

tarem de recursos COII'tOrolfletidos co111 a I!.>(IICUÇ!Io de atividades 
do Serviço de Prod~çiJo de Sementes Básicas, beneficiando cr.g 
dutores nas áreas de e~gansao da fronteira agricoln no Norte, 
Nordeste e ~entro-Oeste, e aProvada uma emenda para pesquiSa e 
melhoraroento dO cultivo do coco, em Sergipe. 

Foram aprovadas parcialiP.ente 23 emendas 

Para a c.on:>.truçllo e recuperaç!lio de açudes 'e para a elaboraçlo 
de estudos e projeteS na área do ONOCS, remar~ejando recursos 
do Ór!illio, ~em Prejudicar a crogramaçi'lo em and.amer~to, visto que 
ll'lultas dus obras nBo poder11o ser concluídas no e~Prcicio de 
1989, pelo ~traso ocorrido r~a liberaç!lo dos recursos. Também, 

foram acolhidas '05' emen:das na área do ONOS; com aprovuçlio par 
cial dos rec.ursos soUcitados, procedendo-se a alteração no, r~ 
manej~mer~to proposto pelo 6rglio. 

Co1n o objetlvo de faze: cequenas 
çoe' ao Projeto de Lei, adaptando-o às necessidades de 
<;;:11_~· e a- atende.- emen'das aPresenta.das por Parlamentares, 
mos· c'omo relator, as emend;S. de nl' 1 a 12. 

cor r.!:, 
·e~ec!:! 

PrOPE_ 

Concluindo, somos pela aprova·ç!lo do Pro 
jeto .de Lei nl' ~7, de B89 - C'N, com as aite:a·~o.es d_ecorrente; 

de Emer~das ~ue aprovanos na forma de Emendas ~ue,c:omo Relator, 

apresentamos. 

Sala de Comissll.o Mista de Orçamento, de setembro de 196"5'. 

,., (j;/T1· ""'""" 
"'' ,,V;-f.p. ""'" 
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ANEXO I AO PARECER NU PAOJETO OE t.EI Nlt }7, OE 1989-CN 

-atEMOA OE RELATOI't NP l (SUPRESSIYA) 

Suprima-se do Projeto de: Lei nP ')7, de 1989-C.,, 
as teferl!ncias de suple!lenhçilo e dG canceleniento nO Progn•a 
de habelho da Empresa arasUdu. de AsshUncie T~nica e E~ 
terisllo Rural - EMBRATER {U.20!i) no valor de NC~S7l.207.8H,CÕ 
(setenta e um milhl!iGs, du~entos e sete 11111 e oltOC11lntos c d.!. 
zenove c-ruzados novos) (Anexos III, fíi-a e IVL E111 con1.!. 
quênc.!a, alterem-se os villores previstos na Ementa, na Art. 
lP, e nos !tens Ia e Ib do Parágrafo \lnico, do Projeto de Lei. 

JUSTiriCAÇJIO 

A presente solicitaçlo de crédito esgechl j' 
f'oi aorovada pelil Lei 7.813, de 05/09/151851. A enenda procura 
corrigir o laoso do Executivo. 

EMENDA DE RELATOR NO 2 (NODiriCATIVA) 

Dctstaque-se do P~ojeto l:S2DJ .• 04l00552_.16ll- Pes 
quisa em Regil5es Especiais NC~S lOO.QOQ,OO para a EMBRAPAíst~
destinado ao Projeto _de Pesquisll e Melhora~nento do Coco, e• 
Sergioe. ' 

JUSTiriCAÇJIO 

Trata-se de acoio a_o Centro Nacional de Pesquisa 
de Coco_ en Sergipe, -que vem sofrendo cortes orçamentários ore 
judichis b atividades _de cesquis. e geraçllo de tecnologias.-

atENDA DE RELATOR NP 3 0400IFICATIYA) 

In~lu11-se no des~ritor do Projeto l:5205.041Blll2.2ll. 
Sistema Brasileiro de As:sisUnch Técnica e Extenslo Rural, a 
seguii'J.te e~cre.ssa:o: "inclusive Para construçlo dll u• c11ntro de 
tre.l.narr~ento na l'edera'çlo dos Trablllhlildore:s 1'11 Agricultura' do 
Eshdo de Sergige - rETASE•, 

JUSJIFICAÇJIO 

hata-se de acolher a emenda nP 0174-3 objeti 
vando a melhoria da infra-estruture de IISSistênch Ucr~.l.ca -
trabalhadores rurais. 

EMENDA OE RELATOR N1' 4 (NCIOII'IC.IITIVA) 

Inclua-se nodescrrtor do Projeto ,ll20B.l:576448l.290-
Saneamento Alllb.l.ental em Areas Rl.!ra.!.'s, o seguinte d"talh1111ento~ 
•sendo NCZS 100..,000,00 Plilta ·aaneament.o a11bier~tal na Bacia do 

Rio Pardo de Minas; NC~S .1.00.000,00 par11 efetuar desvio do lei 
te do rio Paraiba no munidp.l.o dê P"ih.r-AL; NC~Uo_.ooo,oo pari- -
cerfuraç!lo e in:stalaçlo de ::1 poços no mun.l.c!pio de Aragua!na -
TO; NC~S lOO.COO,OO para e:<ecuçlo de Pbras na barngem do Rio 
Comprido, no nunidcio de Slo ·crlstovao-SE; NCzS 200.000,00 O! 
ta continuidade das obras de oeren.l.zaçlo do Canal do 81tury, 
no mun.l.dp.l.o de aelo J11rd.l.m-PE; NCzS 100.000,00 oara sana.iile!!. 
to das' áreas rurais de Castro Alves-BA. 

JUSHFICAÇJIO 

Trata-se do refllanejefllen:to -de recursos· do 6rglo, 
cara o atendiJ)ento de s.l.tuaçlles de el'letg&ncla conror•e e•enda• 
apresent:adiiS, sem oreju!zo de projetes ·era anda111anto. 

EMENDA DE RELATOR NP 5 {ADITIVA) 

Inclua-se r~o Programa de Trabalho 1:5000 - Mini.! 
tério da Agricultura, l32DS - Departamento Nacional de ObraS 
de Saneamento, o Projeto U208.l37644BL297 - Saneamento A!!!, 
bientll~ em Areas Urbanas e suolenente-se o mesmo crojeto e11 
NCzS 200,0DO,OO para ·co~stru~lo de muro de arrimo da barreira 
sobre 11 Favela Beira-Rio, em Jolio Pe"oa-PB; rente: Projeto 
l3208.1376448l.2Sià - Saneamento Ambiental em Areas Rurais (An~ 
~o VIl, NCzS lOO.OOO,OD e Projeto 1)208.13764581.323 - Contr2, 
le de enchentes e Rllcuoeraçll:o de Impentrlz - MA (Anexo VI), 

·!ICZS 100.000,00. 

JUSTIF'ICACIIO ~ 

Trata-se de acolher emenda para aterydet a situ! 

çlo de emergência. 

EMENDA DE RELATOR NO 6 (MDDif'ICATIVA) 

Inclua-se no descritor do Projeto D20B.l3(64481.291-
SaneQmento Ambient'al em Aren Urba_na_s, a seguinte e~pressl!o: 

"inclu5ive para c11nalizaçao dos c6tregos Agrilo, no munidpio 
de CaldlrS Novas; Car~po Alegre, no municipio"de S111nta He_lena 
de Goiás; Xid, no <~unidpio de Ítapurunga;_M_achombombo, no "'.!! 
nldpio de Uruaçu, no estado de Goiás, e ~o.ns.truçlo de .ca1,s no_ 
111un_lcípio de_ Medeiros Neto, Sahi:a~. 

JUSTIFJCACIIO 

Trata-se de atender a emendas de Plltllllraenhres 
para g11nnt1r a execuçl!o de obras de necessldae!e pre11ente. 

ENENDA OE RELATOR N~ 7 (AOITIV11l 

Inc1u11-se no Programa Gle Tra"balho do Ministo!rio 
da Agricultura, 1::1209 ,. Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas {Anexo VI), o Projeto 13209.1:5!>44471.2051- Petfurllçlo 
e Insta.lacllo de Poços Públicos, e sucle11ente-se e11 NCrS.,, 
200.000,00 cara- poorfuraçlo e instalaçlo de poços artesianos no 
nunio!oio de Itabaiana-SE; rorite: 132051.0454D77l.2D2- Aprove_! 
tamento Hidrdagrícola da Bacia do curu·, (ront"e 15), 
200.000,00. 

Jusnr'rcAÇJIO 

NCz-S ... 

Trata-se de acolher parcialmente a erl!er1da 0168-9 
que proc-ura atender a ·necessidade de abastecimento ·d•,gua das 
comunidades de diversos povoados do munidpio de ltabaiana-SE·. 

EMENDA DE RELATOR Nll 8 (ADITIVA) 

Inclua-se_ no Pror;~r11na de Trabalho do Ministério 
da Agricultu:u, 13209 - Oecar~a11!nto N11cional de Obra~ Contra_ 
i• secas (Anexo VI), o projeto 13209.04542975.010 - Construçllia 
de Barragem do Rio Angical-MG, NCzS l.OOO~ooo;oo; rente: 
lJ209.04542,75.00SI - Construcl:lo do Açude Tej1.1ssuoca-CE (ron:te _ 
Ul, NCrS 1.000.000,00, 

JUSTiriCAÇJIO 

Trata-se de acolher a emenda 0115-B restabel~ 

cendo o crédito oferecido pelo ONOCS e11 eompensaçlo, objetiya~ 
do 11 slJoienentaçlo dos projetas const;antes do Ane~o VI, Ress•l 
te que o referido Projeto fora 11prondo.no Orçamento de 15189, t!! 
ra a con.struçllo de peauen11 barragem no l'lunic!cio de Horlte Azul, 

'roa 1111neira da SUOENE, cuja copulll.çlo vem_ sendo abastecida oor 
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canos-pipa, nao tendo si !;lo inieia.do por falta de lib~raçlo de 
recursos. 

EMENDA DE RELATOR Nll' 9 (ADITIVA) 

Inclua-se no ProgrMa de Traball'lo do Min1stohio 
da Agricultura, D209 - Oeoartnmento Nacionel de _Obras contra 
u Secas (Anexo VI), o Projeto 1 )209, 0454297!1. 00!1 - Const:rui;i"o 
da Benagem de Camalau e supler.ente-se o projeto em NCzS •• , 
4)0. coa, o o~ Fonte: __ D209. 040702J2 .010 - Coordenaçlo de Co111un_! 

eaçllo Soci~l (Fonte 15), NCz$ 2)0.000,00 e 13209~-õ4,:4õ771.210.. 

Aprcveitamento Hidroagr.[cola do Rio Poti {l"onte 15), NCd ••• 

200.000,00 (Anexo VI). 

JUSTlFICAÇ.IIO 

Trata-se de ren~anejamento interno dos recursos 
do ONOCS pau atender a situaçllo de emerg&nch e, ao mesmo te! 
oo;corrigir !moroor.ledade técnica quanto à docaçD.o dos recu! 
sos orig.tnadcs do PIN/PROTERRA ell ativldodes meramente ad~11'11! 

trativu. 

EMENDA OE REt.IITOR N" lO (ADITIVA) 

Suo! emente-se o Projeto l)20SI. 04540771. 221;. 
Projetes complementares pau Aorove1Úmet'1to Hidroagdeola (At'1~ 

xo VI) ell NCzS 1.800.000,00 p:ora a ehboraçlo de estudos e
projetos dO Sangradouro do Açude Bopaina, Bocalna-Pl; e dos 
Açudes Emparedado, SilO Julillo-PI e Solgadinha, Sini5~ts-PI; das 
Barragens de flores, Migpel Alves_-PI; de Boa Vhta, Un!llo-Pl; 
projeto de irrigaçD.o para a oroduçllo dit hortifzutigranjeiros 
em florillno-PI; dos Açudes Belo Jardim, êelo Jardill'l e Jataüba, 
Jataúba em Pernambuco; da Barragem de CandD.o, distrito de Se! 
rinha, Bol!l Sucesso e Açude Santa Luda, Santa Luzia na Parai 
ba; _da Bacia fiidroagdcola do. Jlquiriçi-BA; e do Açude Poço 
dos Pll'us, Carir.ls-CE; ronte: 13209.04542971. 20S. - Pequena Açu 
dagell'l Comunítária no Nordeste s"emi-Arldo, NCZS :522.675,00 (An! 
lCO VUIJ, Fote 90); 1:5209.0454_0771.217- Ao-rCveitanento Hldro 
.aor!cola da B_acia_ de Itapicuru, N_CZS 77.125,00 (Afl1!x-o VI, ro; 
te l5J; 1:5209,04540773.063 M Ao~oveitamento Hidroo.gr!cÕla da 
Bacia do coreau, NCzS )0. ooa,oo [Fonte 155;1:520"9~. Õ4S-iio77l. 204-
Aproveitanento Hidro~:~gr!eola dl:t Bacia do Açu, NC:tS 400.000,00 
(Fonte 1.5); ln09.0454077l.20J- Aotoveltament.o Hidroagr!cola 
da Bacia dO Ja~~:~urlbe, NCzS 220.0011,00; U209.04511077l.202 -
Aotoveita<~~ento Hidroagrícola da Sacia do Cutu, NCZ$ 750.000.,.00,. 

JUSTIF"ICAÇAO 

TrataMse de remanejamento de recursos. do ONOCS 
paro c ~:~tendiemnto de emend.u apresentadas, sem oreju!zos da 
progran;~çDo do órglo. 

EMENDA DE RELATOR N" 11 (AOITIVII) 

Suole111ente-se .o Projeto U209 .04542971.20_6 -
Construçlo e Reéuoeraçllo Oe Açudes Públicos", nO vdor de 
HC:tS: 36o.ooo.oo; J:"c;inte-: Ü209L04~40.771.202 - Aofoveltaraento H.!. 
droagr.tcola da BaCia-do Curu, NC~S 100.000,00 (ronte 15, Ane1eo 
VI) e l:J209.04~0771.203 - Aprovdta..ento H.1droagdcola da B.! 
ela do Jo.guaribe, NCz$ 260.000,00 (roni:e 15, Anexo VI). 

JUSTIF"ICAÇII:O 

Trata-se do ret~~aneja111ento de rec~rsos .o~r~ ate!!_ 
dilr a situaçaes energenciah, pleitos enes .inclu!dos no de.! 
crl.or do Projeto ·l3209.04542971.206.J'Art, 3" dÔ Projeto' _de 
Lei), nos tor111os da"E111enda de Relator "n" 12. 

EMENOII DE RElATOR NO ~2 (MOOIF'IC.IIITIVA) 

.0!-$11 1 seguinte redaqao ao Art. J~~': 

- abastecer a populaçlo 00111 4gua pot4vel, oer! 
nh,a_~ ç:u_rsu d' 'guas, , controlar enchente.s. e oonibill ta r a 1_! 
o1ea~n~aç.lo da irrigaçlo pública e PriVada, sendo: NczS ••• ' 
!!::2~~-;!,&_,,co oar~ constrUçllo do Açude Serrinha, 111unic!o.to de 
Serra Talhada-PE; NCzS J5o.ooo,oo· para -i::onstruçlo.do .Açuda ca111 
po- Ali:!gre - Slo JOio do Piau!-PI; NCzS 200.ooo,Õo para sazr; 

ga111 fio Rio Pardo., a11 Vitória da Conquista-BA; NCzS 4,0o.ooo;oÕ 
para a __ c:::r:~truçlo da Bnragea do Rlo Jao;:-aré, munic!oio de 
Ibiusuci-M_; NCz$ 731.046,00_ para, a pere_nlraçlo do Rio C11n.ln 
d~--:.PI; Ncis 901.952,00 pan o Açude Petr6nio- Portelii-PI_;Nc~s,~ 
3.SI!iO.ooo,oo oara-o Açude rrlos-CE"; NczS l.02B.soo 1oo oara o 
Açud~ Trlcy-CE; NCzS 694.125,00 oara o Açude Quinco!-CE; M:z$ •• 

45_0.000,00 Pl.t'l O Jl,çud~ Atalho 11-CE;.NCrS 450.000,00 para o 
Açude Arrgjado Lisbpa-CE; NCzS 17.610,000,00 Date o Açude Ana 
gé-BA; NCzS soo~aoq,oo para e recuoe:i:~çlo de açude~; Nczs •• :-
2a9 •. 1oo,on Pllra os _Açudas Caiçaras e rorQuilha/Carretlliras-CE; 
NCZS 250.000,00 Pera o Açude ~rneir-oZ I!-CE";- Ncz$ 470.280,00 

"pilr-R o Açude TrussU-CE; NCzS 123.400~00 pau o Açude Ser11fim 
Oiu..J:E; NCZS 200.1JOO,OO para o Açude Riacho do Paul.o-SA; t.ei$ ... 
60.000,00 Para a .Barnge11 do Riacho r.o;quilhii-CE; !CzS 200.000,00 

para IJ Açude TruviscoMBA; NCzS 290.ooo·,-oo pna a Açude A~s

BA; N~;rS 400.000,00 pana Açude Angic~s:.RN; NCr$ 195.720,.00 
oara o Açude Acau.I-PB, NC'rS l50.000,0il oara o Açude v .na -dO 
Car .. o-PE,- NC~Sz5o.Oao~oo_ Dan-~con-struçÍ-0 de barrage111 na auni 
dolo dePlnf11das e.NCzS 250.000,00 pa;a -. B~rnge111 _Baha Gu; 
de-àÃ; NCzS loo.oo.o,oo Dara • ~i:rug~m, de -Jacarec_ica 11111 I~.! 
ba1liln11-SE; NCzS lOO.OOO,OO oera a B,11rreq,eR1 do Rio Anglco, em 
CaitiU-BA_. 

JUSTIFICAÇAO 

Trata-se de inoluir orogramaçao ap_enas no de:; 
crittil:-dO- J:ii-oJeio--;- mediãnii O remane]q_me~to de recura.os do-- 6_!: 
glo-para o atend1mento de dtuaçtles de emerg!ncia confornelillll!!ll 
das apre5entadas,,seno orejulzo dos p,r~jetos em and&lll~nto.A s~ 
olamentaçlo e.; .ca~b ~ objeto da Eolendll de Rehtor n" 11. 

ANEXO II AO PIIRECER NC PROJETO OE LEI Nc :57 • DE lSI'"..CN 

1).209 - Deoartan~ento Nacional de Obras c~nha as secas,Ncz$::--.' 
)2.2;54.228,0" 

O ONOCS propOe o eancelamento"de recursos aprova,:fos 
na -Lltl n" 7. 742, de 20/0J/89 e o remanajamento DIU ou-tros Pro 
jetos a cargo do 6rglo .. Para tanto, o -artigo JC do Presente~ 

1eto de Lei alten o "'escritor IJO ,..rojeto Construçlo e Aacupe" 
r•cllo de Acudes Pübllcos, suple111ent11ndo os recuuo1 pau aç~ 
des a111 construçao nos t:.stlldOS do Ceaif(fl), Blilhia(ll"); PÍiraibl 

'cll e Ri"o'Grll'nde a"o.Noité(l)'. 

ri<: reêursos de NCzS :n.2:54.228,00 provi• do cancela 
'•ento de projetes cuje eontlnuidade se tornliu looP;atic,vel d; 
ponto de vista técnico e econ0111lco, p~rtlcular•ente os ' Proje 
tos Aproveihnento Hidzoagdcola da Blc.t. do Parnaitia (PI),d; 
Acarau(CE}, do Jaguar~-be(CE_l, do Fldalgo(Pl), fll!!l;:UParaçlo de 
Perimetros e11 Opençllo e a t"onstruçlo d11 Blilrnge• do R.io A11Q,! 
cal(HG} e de ACIIUI(PB). 

No caso ~d~ B~ 00 PARNAISA
1
, a~ .r~~~es ,apont,a~as P! 

loONOCS para o cancelll•ento ge oarte subshr"!chl dos r~tcursos 
. ' ',-- '- ' ' ,--. •' ,-' • . ; . I 

alocados ao "rojeto slo: a) o IIO nlo_llorovou os tinancia•e.!!. 
tos oara Gur~ufla e Lagoas (na BReia dO Parndba), raumdo co11 
que 1 Rdninistraçlo tenha que reduzir as dotaçaes das rontel 
041 (Ope:tae-od é!e cr6dit'o·E~t'etnas"- e;. 'MOeda) e 064 (Outros R! 
cursos de Encargos Gerais da UnUio); b) no final de 19118, foi 
verificado un rebah11111ento e:.eessivo dO lençol fre,t.leo do" GU! 
guéill, inviabUizllndo ri Manutençlo do s.iste111 ltdolado na 'rea, 

providlnoias 
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no ano 0111 euuo..pua socorrer o cuori1iient0 h!driCo' paia'a bea 
1111 oonaçlo, de 197:5 hect.res"; c-on. a -e.tceuçlo d~ El'eolatória 

'flutuante nó le1to do rio e. a ehboraçlo de estudos ,,.ra in,! 
'ciar a construçlo da r~rorçQ do .suor.i1111nto h!drico ".suoertl 
cbl,Pan posslbilitu'a'ir~Ôlíntiçio de;l.600 heciuo:s;- 0011;; 

previstO no projeto. Os :i:ocurSos '111anti1do:=;' o'bjetiva• 'a ~ecuoe 
ra:i- os setôrea· J' iilol.:nhc:los; a ~aprOfundar ~pi:u;oS para ' nt~ 
dos do lençol nds profundo, sendo os recursos rostantn re1111 
'nejadoS para aqueles proj!Jtos cuja Clrlnch di fOCUUOS y,f; 

iiiDO:nibil1tando • concluslo, 

Na Sacia do Jaguuibe O>:.lst1a111 0111 anda•onto 2 oroJ!. 
tos co111 rinanchmento externo, dos quais,o de MD.f!!dl ,.~va l! 
ve as r!lcursas cancehdos gelo KfW, par rutlu de arde~~ ocon~ 

111ica; sendo ~nantida a execuçlo do per!metro Icólt.itu Ca,.pos. 
Cor~ v1stiS.8·JJel-hor utUhn- os Maur5o0s ii!Gtadas, o DtiOCS gr.!!. 
gtls o Mmanejamenta p1r11 outros PrGjetas. 

A re111ac11çll.a do~ recurso~ e • 111enutençlo de 
'segUni:lo' ·-., -OT:fefo'rie de 'Pllnejan~tntó CIO' ÓNOCS ·visa a 

saldos, 
garal'lth 

o ·segUinte: •> tepasiçlo de dotaçtles corhdas co11 r'eéursos da 
fonte 00 (Ro'cúrsas Ordinllrios do __ Tesouro) para ~ 111anutençlado$ 
serviços de infanul:tica do órglo; b) 111anutençlo de serviços 
ad111inlstnt1vos; 'c) prone!iÍuimentO de projeto$ de on'açlo e 11t11re 
taçilo tecnológice:s; e~ Ob'rás de 'c6nServaçila 'de barrage'ns ~e vi 
rios açudes públicas; f) praheguir~tríto do' Praj~t'o Bib'!éQ' d; 
Per!netro da Bach Hidto11dfic11 do Ac•uu que ro~~bf!r' . fina!!_ 
cie11ento do BIRO e111 1S'90; g) canc1u~ilo do projeto de Aprovoit!_ 

11erlto da Bacia do Curu, que conta com f1nanc1a111ento do ICfW;h) 
. Conc .. luslo dO prÓjétó Bh.Íca dia aicla de 'Jaounibe 11 &$ desa 

PrllDri'aÇlles' de terra do peri~netro ·que 'récaber' · r'i~anc1hi•ent; 
do BIRO e111 199'0; 1) aper11çla e 111anutençla da Bacia do Apodi; 
1) ogeraçlo e manutençlo da projeto Bech da Perne!ba; 111) op,: 
raçlo e 1111nutençllo do per!•etra e concluslo de estudas de 0_!! 

tro per!netro na Becla do Itap1curu; n) ope:r.tçlo e .. .-nutençla 
da perímetro e pag.tnenta de dl!ibitos de inpllntaçla da projeta 
Apro\leil:.ementa ,Hidrqillor~co:l,e da Beeia da Rio de Contas; o) CO_!! 
c1uslo das obras de recuperaçlla do oer!11etro d.t Bacie do va_ 
za Barris; p) 11çlles co111plenenteres e11 diversos ger!liotras 
i11plllntlçlo; q) D.tgamento de dl!ibltas de obras e111 

1 
andlntento; 

r) prossegui111ento de .obres de pequena eçudage111 co•un1t4rJ.• no 
Nordeste semi-ãrJ.do; s) pagamento de,dlibito de obra 1111 end_! 
11enta no. Açude Tejussuoca. 

Para que a orogramaçla do órglo nlo sofra soluçlo da 
continuidade, causando drias prejuízos li ngilo Nor,deste, 
N!nlstro da Aor!cultura ence111inhau b Predd&nch da República, 
a Exgosiçl.o de Motivos nP 16~, que solicita recursos 

1
nah pare • conclusiG e prauegui•ento de obru de ,açudlloe• 011 
lfiS', nos estados da Pi1ul, Paralba, Cear,, Rio Gunde do No!, 
te, Pvrnafl'lbuca e Bahie. Os recursos previstos atenderia• •u.! 
tas das emendes de garlamentares ag,resentadas ao Projeto da 
Lai nP ~7. 

1~.205 - Empren Bres1le1ra de AssJ.sUincia Técnica e Extenslo 
RtJtal - EMBRATER, NCzS 56,,0f.ll7,0'1f 

Os créditos solicitados gara a ENBRATER, nos Anuos 1 

e II do Projet'a de Lei visa,. a: a) Incorporaç&o de slldos de 
1988 nc valar de NCzS 2.Sl?.4S'2,00 pera atenqer !Is etiv.tdades 
de coordenaçlo da sistema.J.cle geranchnento de essht!ncla UJ:. 
nlca e extensUo rurd, cara atender lls llirees de reforma agr!, 
ria e aooiar c ecerelhamanto da infre-estruture da Sistema. No 
Ane:<o II,cs valores se destinam • comoor contregartlda de r_!:: 
-curses pera contrata de enaréstlmo firmado ctlm o BIRO, corrigi_!! 
da a lei orçamentá:t'ia e panibilltend~ a tronsrer&ncla de recur 
sos alocedos ne rubrica Encargcs Gerais da UnUo. Tais recur 
sos por estare11 camprolletldos c0111 projetes em andammto e cof,! 
nanc!ados por organi-sn~os internacionais nlo podem ser realocados. 

1~.20~ - Empresa Brasileira de PesqtJha AgrapectJIIiria - EMBAAPA, 
NCZS 500.000,00 e NtZS 17.219.779,00 

O mantente de NCzS !500.000,00 visa datar o Serviçc 
de Produçtlo de Senentes Bblc:as, de j:nfra.~s_truruu capaz de 

a·tender a cre~c:imento da de11anda de sementes e mu.d.as o.a regillo 
de ebran101êm:1a da Belém • Brasil h, dç Prllj!ltc ~arajás e . 
áreas de expensDo do fronteira, no Centro-Oeste. Do total de 
NCzS 17.219.779,00, serilo aplicedas en lS'BS', NczS 11,464,,67,00 
nas regllle.s Norte, Nordeste e Sudeste e111 cumprimento de c,ontr2; 
partide nacionel,constante de contreto celebrada entre o gcve,r 
no br:~slleirc e o BIRD, e NCz$ 12.7!>5.,92,00 nas regitles Sudt_! 
te, Sul e Cel'ltro-Oeste, em ctJJ!Iprimenta aos cotnProninos com a 
liib - n. 

Ressalte-se que o etraso ne COIIIOosiçla destes recur 

sos vem prejudicando • entrada de fontes externas e e111 oc~ 
sequ!ncla, IIUIIIentando o velar pa:g'tf pela nUa utili:açtlo dos r! 
cursos previstos na exercício, 

B.90~ - Funda Geral do Cacau, NCr$ 741.112,00 e 
lJ.llO • Comlssuo Executiva do Plano de Lavoura Cacauelra, 

NCzS !50.000,00. 

Os rectJrsos para a CEPLAC orov!n de saldes de exerc.f 
eles anteriores, sel'ldo 86~ na rubrica oessael e: encargos S.Q 

ciah e 14" para custeio das aç~es do órgllo na Bahia, Espírito 
Santo e Am!J.zOnla. O mOI'>tante de NCzS !50.000,00 origina-se de 
convênio fj:r11ado entre 111 CEPLAC e o I~ANA, sem oOsslbilldade de 

realccaçno . 

n.200 - Departamento Nacional de·Obl'IIS de Sene.ament.G, NCZS ... 
2.879.948,00 {Ane:o:a YJ), NCzt 2.58~.868,00 (An_e:<a 
VIi"I) .e NCzS 787.512,00 (Anexa VIII). 

Os recursos que suplementum o Ane:o:a VI provêm de r!_ 
fcrnoulllçlo do PIN • l98SI (fonte 15) para atender 11 J;"emanejame_!! 
te de programas, Foram_canceledos projetas do órljlo (Anexo 
XII) en virtude do lnoossibilidade de concluí-los no 
c.io. de 15'89 e Deli necessidade de aportar recursos era orojetos 
cujo conclusll:o está prevista J)era o c~rrente exercício, ou n_!:: 
.cessitan Pr~puar o perinet~ p11ra receber recursos externcs. 

REGISTRO 01:: PARECER 

~[_ ....... -... ] 
- .. tol .. hl• .. -01-•.;.- ................. ----...,--~-~ 

0087-9 · 0161-..6 0268-0. 0Jl4-2 1'1'1111 .n n'l<l'l.? 

O'S'4-l 0410-6 0415-7 

Aprovada parcialmentll aos~ termos de Emendo de Relator nP 1_2. 

0171-9 

I 
l .. ,_._.,., .. r ............ r. 
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~-------····· .. ·------~ 
Aprovado parcial.,ente ng:~> ter~nos ela Emef'!Cia de Relator nP 2. 

1 
0168-· 

---· 
r Aorovada parcialnent~ nos termos da Emenda de Relator " 7. 

I 
0174-) 

I 

-oolti..Co!oo,...Ci>cO..oo< .. o .. ,,.,,.., ... , ..... ; 

I I I I .. ,_ ......... 
Aprovada parcialmente "" termos da Emenda de Relator nP '· 

--·-"""!'·----· .. -·ous-e 

! 
.. __ ,_,, ______ .. __ 

00,2-3 0082-8 0190-!5 OJl:J-.11 0329-1 0<111-4 I kJJ:rovada nos termos da tmenda de Relator nP 8 . 

.. _ .. ___ 
Aprovada parcialrllenh nos hrmos da Emenda de Rehtor nP 4. 

0157-3 -r-··---,--....... T. 
I 

-001•1-·---... -.......... -Aprovada pe.rcialm~nte nos ternos d11 Emenda de Relator nP 5. .0067-4 0069-l 0078-D 00510 .. 51· OI79-4 0187-5 I 
0259-6 0406-6 0407-6 I 

I _ ... -... 
(!.provada parcia!nen'tt:! .. os ter111os da E•enda d~ Rohtor nP lO. 

I 
0182-4 

I 
0)37-l 1·-·--~---···-r 

I I EtJ - --I ··-·· -··-··- ··-- ......... _ ___ ... 
__Jj/-/#.J 89 HARIA OE.·LOI~E$ M. KAIN. 

j._, 
AProvada porcuãmer~h nos -t~rmos dt Em1mda dt Relator r1P 15. - lf.- ~· y._ 2U~~ Qf;PVTAO.O ~QAO 1\GRIPpm lf.:l .... _,.., 

..-.w-...... -·--·----0046-l 004"&-8 . 0049-6 oo~-IJ · OO!H-·8' OQ52~6 I 
00150-7 (]409-2 0093-) 0127-l 0201-·A 0202-2 

' 020-0 0326-15 03715-2 0381-SI 0387-8 0388-6 
0389-4 0390-8 0391-6 0392-4 0404-l (]420-3 
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r---------------"------~·NO<O<•-----------------------
Rejeitada, en virtude de serem os: recursos oriQinárlos de col'lv&nios 

celebrados com 6rgllos: federais;;, e oortanto, com destinaçao v1'1"1Cu1ada, 
objetivando 1 e~o:ecuç:Io de projetas eso11cHlcos. 

~;,_, I 

__ .. _ 
Id!ntico ao anterior. 

r-·~J ' c··---J 1-1--·---.. ·--ooo3-a 0::140-2 0042-9 004::5-7 0044-5 0045-3 

0058-5. . 0059-3 0065-8 0066-6 02l7-l 0068-2 

0105-1 0107-7 01111-0 0116-6 OU6-1 01 
,_ 

olls-7 0143-J 01411-l Ol75-l 0200-6 0426-2 __ .. _, 
Rejeitada oor imorotlriedade técnica. A fonte indicada para anulaçao 

de despna nlo esoeciflca 'IUII1 o orojeto 11 ser dimlnuiclo, visto tr! 
tar-se do c6diQo ~1noo. Entidades Supervisionadas~ mera figura 
contábil, vhandoa transfer&ncia de reci.Jrsos oara a entidade SUPII! 
vionada executor~~ de orojetos/atividades. 

.. 
I 

0218-9 0219-7- ----~=~:::--1>1-•·-~· .. -- - -
03151-3 ' 035!1-4 -oJ65-7 0368-l 0430-1 040 -

0412-2 04-25-4 

----· 
Idêl'ltica ao anterlol'. 

~~--"'!'··--·· .. ~-- oOu-1 (]009-7 0010-1 OOll-9 0012-7 OOll-!l 

0023-2 0025-9 0037-2 0055-l 006,-l 0098-4 

OU1-0 0133-6 0152-2 ou2;.o 0163-8 0164-6 

019,-0 0198-1 021.5-4 0221-9 022e-6 023J-2 __ ,. __ , 
Os recursos pr11v.tstas Dara o l)rojeto nlo slo pass.tveis de realce! 

çlo para outras obras, visto correspcn::lerell'l aos r11cursos nacionais 

,e externos previstos para a e~o:ecuçlo de um projeto cofinanciado O! 

lo BIRO, 

! 

~-~·--·---· .. ·--- I,.,_ 02$7-1 02~8-7 O:JOl-1 0312 6 O:J:J0-4 

0::182-7 03~5-9 

_,._, 

Identlco ao anterior, 

----·--.. ---0014-J 0:116-0 0017-6 0016-6 OJlSI-4 I nn2o-s 
0021-.S 0022-4 0076-3 0095-0 0124-7 an:>--5 
0146-a OH2-0 0169-7 0170-l 0386-0 04127-1 

01" -· 
0178-6 0204-SI 0207-l 0208-l 0216-2 

----
' fonte de anulaç&o de despen indicada corresponde k contrapartida 

de recursos nacionais edgidos cela agente financeiro n. eo~nposiçlo 
do nontante previsto JJara a execuç§o de projeto/atividade cofina!!. 
c!ados co111 recursos eontratudos com o EIIRO, 810 ou KfW, o lo sendo 

possível ac-olher as 1t111endas apresentadas. A pioposta do Excu::ut!vo 

altera os elementos das despesas de projetolat!v!dades 'oomotantes 

de Encargos Gerais da Unlllo - Recursos sob a supervislfo do 
11 fi~a de oossibilitar o reousse aos 6rgllos beneficiários do 

t6rJ.o da Agricult1.1ru. 

---~--··--· .. --0223-5 0224-3 0225-1 0226.;0 0227-B 
0232-4 0260-0 0261-8 0262-6 0264-2 

0268-5 0269-3 0271-5 0272-3 0273-1 
0275-8 0277-4 - 0278-2 0279-1 0282-l - .. -... 
Id!ntico ao anterior. 

--~--·--·· .. ·-02514-4 02516-l ' 0300-2 0302-9 0303-7 

0338-0 0339-a. 0343-6 0344-4 0)46-1 

0349-5 0355-0 0357-6 

--
Id&ntico ao anterior. 

-------,-----,,----·-·--··--· .. ·--0001-1 0006-2 0005-4 

0027-5 0028-' 0029-1' 
0034-8 ' 

008 -

00)5-6 

0094- -

0007-1 0008-9 

00,0-' 0031-3 

0036-4 00,8-1 

001 ;.~r 0100-0 

SEPI..AN 

IHnl! 

I,,,_, 
0266-51 

0274-0 

0283_-51 

0309-6 
0)47-9 

0024-1 

0032-1 

OO.U-1 

0101-8 

I 
I 
I 
; 

.. 

O!il recurscs corr~spondem ~ ~ncorporaç!lo de saldos do exerdcio de -~ 
15188 _e ii. execu'ç!lo de ccnv!nios celebrados com 6rglos ntio federais. 
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0161-l 

0192-l 

01&!>-~ 0166-2 0167-l n• 

0245-6 

0247-2 0250-2 02$2-9 

Idêntico ao 11ntuio:. 

o.Joi..WOo .... lol_6_ .... ,.,,., ___ , 

030!>-:S 0335-1 I 0315-1 03H-8 0328-2 

·o345-2 OH8•7 I 0,~0-9 0351-7 0352-5 

0)511-1 03)6-8 I 0359-2 0361-~ 0363-

I ... _ ... ..._. 

IdênticO ao anterior. 

0191-:> 

Oll,Çl_'-3 _, 
'"'-' 

....... , .. ~o, .... _,,, ................... - ...... 
I 0056-9 0041-0 0260-4 0183-2 0426-9 OP7:?-~ 

0080-l 0149-2 Ol50-6 01!>5-7 01~9-0 0188-3 I 
0071-2 oo"e9-5 015!-4 0156-~ 01~8-1 0176-0 

0195•6 0164-l oHl6-7 0265-5 0266-) 0422-0 

.... -.. -... 
Rejeitada, por nbo ei<.Istirem recursos disoonfyeJ.s para o .. , atendime!! 
to, e/ou por estsr o or·cjeto que se Quer suo1elllentar incluído. nos ,, 
portaç~es do Moti.,o nPs, 163 e 208" dc.t-~inistério da· A~;~r.itultura, obJ! 
to de um outro Projêto de Lei a ser Submetido ao Congres~;·o Nacional. 

c 

...... )II)OOioiiOIOOI)IIIOHOM ... oo .. <Oo .. IOI<IOO ... 

0290-l 0369-0 037l-l 0375-4 0375'-}_ 0399-l 
0)60-l 0432-7 0421-2 0408-4 0401-7 0400-9 

----o-405-0 0)10-9 0383-5 029)-6 0297-9 OHA-7 

0251-1 C254-4 0397-5 

,_ ........... 
!l;!!ntico ao ante:iQL._ -

--

-I 

--loololo-loJ .... oO.-..,.,_, .. -õul ___ 

IJ:J26-7 OOJS'-9 nn~t.- nn">7-7 - on6$-0 ' _, 
007$-5 0077-l 0081-0 0083-6 008A-il 0091-7 

OOS'?-6 0099-2 0103-4 0106-9 0109-3 Oll0-7 

0111-5 OID-1 0122-l 0128-0 0147-6 Ql:Oii-9 
-__ .. -... 

o Prcçrarna de Trabalho da EM8RA.TE:R, consta..-.te .:lo Ane~o II! do " " 
foi suorinldo, com vl~tas a co:ri(llr lapso do Executivo, conforme 

esoee!fic~ a Emenda do Relator nP l o~ recursos previs.to' j'li r~ 

ram alocados ao ór~llo (Lei 7 .an, " _0~/09/89)' inviabilizando PO!, 

tanto, Qualquer emenda proposta. 

. 

~·~:~~:;1•1-·•~;:~; ... ·--:·1 ln;sg~~ 017:?-7 0l7)-5 H 

0199-9 0203-1 0211-1 0"2B-8 0214 6 0230-8 

0231-6 0263-4 0265-1 0267-7 0270-7 0276-6 

0?81-2 0264-7 0289-8 0291-0 0292-8 ol.lol-1 

---· 
Idêntico ao anterior, 

~· -. -- ' 

0306-8 0311-A 
oolol~~-;"'-· .. ;:~~-·-·-:·,.2"-' I""-' 

0324-0 0331-2 o;;n-1 0414-9 0370-3 0)74-6 -

0377-l 0378-9 0384-3 0398-3 0413-1 

Id!ntico ao·ante:rior. 

..... ooJOioÕiol---·-·-.. O .. O--
0070-4 00?)-9 0130-1 0:564-9 0253-7 02:55-3 

0256-1 0257-0 0258-8 03:55-5 0336-3 0)62-2 

-... ---... 
os recursos nllo sbo p~ssiveis de realocaç!o, •tisto " tratarem de '" eorparaçbo de saldos do exerdcic de 1988~ 
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Os recursos do Projeto estllo comprometidos co~n a. exeeuçllo de eonv,! _ 
nio cele:>rado. 1!111 1.9BS,entre o PBOINE e. a t.BA, co~ vi$.los,.llo, nunic_! 
gal)u,lo ,da ,il:;rigpçlo e11 120 mo.,mic,Ípios, no. Nordeste. 

OOIIS-2 

os recursos estio colllprotletldos c:om a e:<.eeuçllo de etividades de 
EMBRAPA, vinndo o ref~rido crl!íd:Lt~ a propiciar ao Serviço de Prod.!!, 

çlo dlt Se11entes e'sicu,a infr'a-estrutuio ceDa~ d~ .tender o cresc,! 
aonto da deaanda de senientes e rnudu nn 'reus de II:<.Dans!Jo d11. 

tein agdcola, no Norte, Nordeste e Centro-Oo;u;:te.' 
fro!!. 

Trata-se de recursos COrJilrometidOS com 11 execuçlo de etividades, "'! 
diante CQnv!nlo celebrt:lo entre a CE"PI.AC ·,; o IBAMA e se dest1n11m 11 1,!! 

vesti .. entos na cscauiCIJltura na Bahil, Espírito Sento e Amaz:~nh. 

O ONO'CS osU. atendendo a obra obJeto du emenda, mediante convênio c_om 

a Secrehria Ex_ecutiva do PR.ONJ, e esU contenuHado no orçamento de 

1$1$10. 

-.1. 

r 

Rejeitada por impropriedade técnica.A fonte indi~ade s.e refere ao 
cancelamento de dotaçtles orçamentárias para viabilitar o execuçllo 
de Projetos/atividades pelo ONOCS, "'ediante remanejamento. 

01011-2 0189-1 T-·--···-r~·-·-··r· 

Rejeitada, por n&o ter o orojeto condiçtles técnicas de ser iniciado no 
corrente e~ercíc1o, ou oor n&o ter condiçtles de desembolso dos 
505. 

I 

.. 

~r·--T--··-·1-
I 

0079-8 

" ··-
A emenda su<;~ere suplementar um Projeto que, segundo o ONOCS, "'O BOI.!:: 
senta condiçlles técnicas de e~ecuçllo no presente exercício, razilo oela 
qual teve sua dotaçllo -cancelada. 

.. ~ 

EJ I 
.. ~ ... ·-·--·---·-.......,_·--·-·-··· ......... --

aLI~ 89 MARIA DE_LOUROES M. I< A lN _.A, -··-
~~~ OEPUTAOD-·JOAO ÀGRIPINci- .vn ·-· 

.-Jolootolc•-tol.,.o•-•-••oo•--• 
0004--6" 0431-9 0092-5 0108-5 0117-4 0116-2 
0119-1 0120-4 0121-2 0126-:J 0129-6 Ol:J,-2 -
0419-0 0205-7 0222-7 OZ:J,-9 02:56-7 02}9-1 

o:t40-5 0295-2 Ol.04-5 0)07-0 0316-~ 0342-8 .. ,_ .. __ 
Prejudicada, o• recursos . serem aJ)licados no Projeto indicado como fO!)_ 

te de anulaçllo orcv(:m de f'lN/PROJEfiRA (ronte 15), cuja alocaçilic se re~ 
tringe aos estados do Norte e Nordeste. 

I 

\I 

I 



5754 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Outubro de 1989 

[-·w, r---1 ,,., - -

Idlnt1eo ao anterior. 

_ A C'Ollliaai.o M11lta da o~:..-.-n.to, IU'I :raun11o a.xtrao!. 

_ 41niria _J:a~l11ad.a am _03. d.a ou~u.bi"O d.a 1SI8!il, aprovou, unanJ. .. ,...nta, 
o l'ax-aeaJ: d.o hlatoz:, O.put.ad.O JOI.o _AGitiPIN_O, Favox-ável ao Proj•

:to d.e La~ n.9 37{1151-CN, com ••- alt:araçQaa d.acor~:antaa d.a ame!Uia• 

aprovaa..• 11a fo~ oh ~· da hlator. 

co.p&~:ac::a~: .. oa lanhoraa Daputad.oa Cid Carvalho, 

rr.a112an.u, Cia&.J;" Haia, Pr1Ma1RI V1ce-Praa11$ent.ar M.1bon ÓU.aon, 
Mau1:o .SallpaJ,o, Inaa Paaaon.i, .ro·ai Lu.t~ Jll.aia, :t.u.1t "arquea, sanu
nho ~Uido, Fal1pe Jlan6aa, Uall2o '1'1n.oco, S.u.lo QUa.ii"Oz;, Jl.anato 

Y1-=a, l'aaa l.an4t., Nydar au~a, Joio Alvaa, raraal Plnhairo, 

Jgio A~Jr.1p1n.c;t, Ullo1ratan Af\.11U, Amal6o Priato, AMa M&r.ta 1\at
taa, I.U1~ 8&1~, Osvaldo eoiilbo, Kareoa Qu.ai:ror, Sido sa .. a, 
DolilJ.o .araz, Jtoba:rto Dalaat.ra, Antonio :ra:rn1ra, Abi9"&1l Fa1toaa, 
Joai JOJ:'9•• J>arcy POrza, Joai I.U1~ da si, Nar.ta da I.ourdaa ,\ba
c!U.a, KanOel tconira a Fibio bunha1tt1r a oa Sanho:raa Sfil&doraa 

Joio Lobcl, .:rQlo cat.on, ~r'J ~ Jtoc~, ~'la• ~1'lU••· 
.:roi,o cucalo, Leopoldo Pana, .Pc-pau da Sousa, S.vai"O CC..a 

Joi.o NaD.••"· 

A,!<n-r,'--'> 
~pufá!"ó' C"ID CD.VAUIO 

··-··--··-··- ··- ......... t?·~c 
-..!!...,~...!!..., DEPUTADO JOAO AGRIPINO 

PARECER N• 87, DE 1989 -CN 

A Comissão Mista de Orçamento apresenta 
a redação final do Projeto de Lei n~ 17/89 
- CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria 
e do Comércio, o crédito e-special até o 1in1_ite 
de NCz$ 152150,00, e o Crédito suplementar 
de NCz$ 13.038.714,00, para os fins-que espe-
dfica". 

Sala da Comissão, 12 de outubro de 1989. 
- Deputado Od Carvalho, Presidente - De
putado Ziza Vafadares, Relator. 

ANEXO AO PARECER N• 87, DE I 989 - -
CN 

Redaçáo Anal do Projeto de Lei nP 17, 
de 1989, que "autorizaoPoderexecutlvo 
a abrir ao MinistéfiO -do Desenvolvimento 
da !ndústd21 e do ComérCio, Crédíto suple
mentar, até o limite de NCz$ 
13.190.864,00, para os fins que especi
fica'~ 

Depu~~ ~~FÍNõ 
kelator 

-~~o nO- f:C!fC~~~;~-· ii) •-'• 1~~1Ó.s9 

O Coõgres5õ Nacional Decreta: . 
Art 19 Fica o Poder executivo autorizado 

a abrir ao Ministério do Desenvolvimento da 
Indústria e do Cornérció, ein favor de diversas 
Unidades OrçarrientáriaS o crédito suplemen
tar no valor de NCz$ 13.190.864,00 (treze mi~ 

·lhões, cento e noventa mil, oitocentos e ses
senta e quatro cruzados novos), para atender 
as programações dos Anexos I e III desta Lei. 

Parágrafo único. Os recursbs necessários 
ao atendimento do· disposto neste artigo sãõ 
decorrentes de: 

I) cancelamento de dotações_ orçamentá~ 
rias no montante de NCz$ 990.886.00 (nove
centos e noventa mil, oitocentos e sessenta 
e OitO cruzádos nOvoS), doS quais, NCz$ 
270.888,00 (duzentos e setenta mil, oitocentos 
e sessenta e oito cruzados nOvos), oriundos 
de dotações custeadas à conta do Tesouro 
Ordinário. e NCz$ 720.000.00 (sete
centos e vinte mil cruzados novos), provenien· 

tes de outras fontes, consoantes AnexoU desta 
Lei· 

II) incorporação de excesso de arrecadação 
de recursos diretamente arrecadados - ou
tras fontes no valor de NCZ$ 5.056.482,00 
(cincó inilhões, ciil.qüenta e 'seis mil,.quatro
~entos e oitenta ~ dois cruzados novos); 

DI) incorporação de saldos de exercícios 
anteriores no valor de NCz$ ~to52:623;oo· 

--=(quatro mi1hõés,"dnqüenta e dOis mil, seisCen· 
tos e vinte e três cruzados novos); 

IV) recursos proVenientes de Encarg~ Ge
rais da Onião - recursos Sob Supervisão da 
Secretaria- de Planejamento e Coordenaç!o/ 
PR, no valor de NCz$ 3.090.891.00 (três mi
lhões, noventa Mil, oitocentos e noventa-e um 
cruzados novos). 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na da~ de 
sua publicação. 

Ar!:. 39 Revogam-se-as dispOsições em 
contrário. 
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PROGRAMA OE TRABALHO 

UOOO- I'INISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E DO CoMERCIO 
11116- tiECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

Sexta-feira 13 5755 

CREDITO~~M!ME><TAR 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOAOES TOTAL 

t>oO.Jt.'NU c-•CIO l """lhS 

aoooJ•II·'"•~lo 

&D'II"'I'J.Tio.t.tiO t.t•A~ 

CQOII!XIIIA(:lO f -NUTUI'tlo DOS St•vi(:O~ &r;JI"'JIWIITIII.ThOI 

PROGRAMA DE T~ABA.LHO 

I IODO • MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
31202 - INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL 

ltOIW 

I'TO IM 

1'70 .... 

......... . ' 

CREDITO GUPLEMENTAII 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO ~PROJETOS ATIVIOAOES TOlAL 

:u:rc:r HCI7otal' ooa 

l~i~;::Uiot"U ~IIIC.IO t S11l.,.I;QS 

Ar:JI"'IIOIIoT•.t.tlO 

• c;ao:.,.,,., •• ç&o Gt••~ 

coc-t~~•IÇIO I ..... NJ1t:OO,l0 DOS. Sl•vJÇOJ, At)lol!NI$"niUI'f0S 

TO'U,fo 

PROGRAMA DE Tf\ABALHO 

1'0 000 

..... ..... ..... 
fll 000 1'0-

CREDITO SUPLEMENT .f,R 

31000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO OA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
31205 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E DUALIDADE INDUSTRIAL 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO 

JNDUS~Itll• CIME•C:IO I Sllt~ICO!o 

C'IINt:J• l 111:l«<~OC.I• 

l"'l!'!ltO~OC.lll 

COOI'IDEiroa,Joo I MU<UTt:N't;:lO CIOS l.(lt~IÇOS •oootrUSTA•ti~OS 

TO!·~ 

•teu-se~ CM: TODAS •S '0"'UI 

PROJETOS ATIVIOAOES 

'oc ooe ...... ...... 
"DO CII)O 

'700 000 ...... 

( 
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ttCJ • 00 

PROGRAMA DE TRABALHO DRÇAJoili!llj11mO SUPUMENTAk 

31000 - MINISTERIO 00 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
31116- SECRETARIA ES~ECIAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO$ ATIVIOAOES 

ltrDUU•I• 

tt.tuoos I f'ISOUU,fll llCO-ItO•SOCIAIS 

otH•vo~IIIMlllltD DC IITVOOS 100 SilO!' ltotlU:11'JIIA~ :no •..a 

TOTAL 

:r~o • ., 

:t'O ... 

.no ew •~o ... 

""OGRAMA DE TRABALHO oRcAMEI(!REosro Su,.LtMENt "" 

21000- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
31202 - INSmUTO 1>0 AÇUCAR E DO Al.COOL 

COOIGO ESPECIFICAÇÃÓ -

t,.OU''"'"' cooc•c•o 1 """'t'O" 
..,.. .. ,,,".'(10 

"'D"OIIIII'"•<;lo Cl•u 

COOOICI:hiiÇlll I _.....,tltoÇlO 001. SI:"VI~OS AOOOitlll.l'llatiVOS 

'IOI&L 

PROJETO$ ATIVIOAOES TOTAL 

,., ... 
fl) 000 

:ro ooe 

PROGRAMA DE TRABALHO CREDITO SUPLEMENTAR 

31DOD- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 
31205 ... INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. NORMALIZAÇÃO E OUAUDADE INDUSTRIAl 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO 

II<DLI"""' COO'I'•e•a' u• .. t;os 

clr"tlil r uc•o~aç.- • 

lOif ICil~U ,.._,.~ lt&$ 

CC:IIWSTIIU(;lO ( llonilUtlo Ol JOOSYDi ( lJNIO&~S IUÇIOfOUS 

T01AL 

PROJETOS ATIVIOADES 

7ao ooa 

700 1100 

1'01'Al 

<Jae oae 
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PROGRAMA OE TRABALHO 

31000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 
31202 - INSffiUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL 

CODIGO 

:11201 IIOTOZU 001 

ESPECIFICAÇÃO 

aettiCU\ ,..,.,. 

&ICMIIOIS~IO&ÇlO 

asSI11TCNt14 ~IN&Nt'IIIOA 

COtiUIOUIÇ(IES t. I"TIO..Of:S lXI '111011 &CI'IIt:OL& OA 
tt.•• •D( ·açuc•• 

&loloi&TI:fltla 

&lSISUtot:U. ICOie& I UNITARU 

coo•ouuçlo 1 t•tcuclo o• •nnTton::u soct•~ &~:~s 
TIIA111.~"'ACOIIIS DA LII~Ou<l& C&N&VI[IIOA 

llriCIUSTIIIa l;t)OCA~::IO I I[IOYIÇOI 

AOOIUIISTIO&ÇIO 

a0o411rtll1101Çlo Glllt.L 

C1)0110Cto&ÇIO I ..... fOIJUtu;lo DOS SIIIYIÇOS AD'o'IIIOISTQATJvOS 

CQMEIOCIO 

coo•c••tlo '"'''"""~'o""L 
11&10TU:t•ACIO I"' oou:O&NISI<IS lto11'100o.CIOIO&IS 

•SSIS'fltotta I "llllfiOfOOC:IA 

NtV10~"CIIo 

lfiCAQC:OS ai .. I ... UI\IOS l IIINSIONISUS 

••oll"l"""' t11: roa-elo oo .,., .. ,...,.,,., oo "''""'00"" JoUDllc;o 

NIVIDIUtCIA SOCIA~ AO SEIOVIOOI' -~ ICO 

C01t1111 .. V1 ÇlD •ae& A •OOIOV.ÇlO CIO "A"-IOODOIIO CIO 
SIIOW IDOD -~ ICO 

PROGRAMA DE TRABALHO 

31000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 
31203 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE 

CODIGO 

:lll:tO.) 1063CII:t CIOI 

ESPECIFICAÇÃO 

•o•uo.,ll:1'lJIII .. 
I'IIDCUÇIO VÍClU.\ 

ISTUOOS I •n.cao • .IIS.'l la!NOOOICO•SOCUIS 

""IVI,lO O( S .. liAS 1 IIOOOQM(S T('t'IOICDS 100 
•nO'I cu~ scv~•-• 

IIODIJS111IA, CO&<EttCIO I IIIIOWI~,_ 

C'DO«IItClD 

ltJioiJNIS'ni•Çlo C[JIJ.l 

CCIOIIOE'IUÇJO I M.I.JoUTEI<IÇlo CIOS SERVI~O~ At:JO'IJI<I1:5TRA11V01o 

c:noouu lllCUI.At:IOQES 

-ztlt1,01fli<I1D I Sll..lC(OO 

MIIIIUliEICÇlo 0A 111101: ·- l[JIAOOAA 

coo•u&çlo lt1U:ION&elor""1. 

"AUII:-I .. AÇIO IM O'ICAiti...CS lllfTIItloi.CIONioiS 

•atiSTrNCIJ. I ""lVIDf.NC:U 

Nl\IIIXIoiCIA 

IOJIII\IIIXItCIJ. IOCIAL A i10A1IVDS I "IIIIIIO"ISTAS 

totl •.eo 

CREDITO SUPLEMENT Ali 

PROJETOS ATIVIOAOES 

Ut CICIO 

:11 oza ••~ 

'~· 

TOTAL 

.... 000 

s •• , ,., 

3 ••• ou 
, Cl2& ••• 

:11 TCN:I .... .... 
3D .,00 .. , .. 

fiCI I ,DO 

CREDITO SUPLEMENTAR 

PROJETOS ATIVU)ÃDES 

!JO 000-

&;fA .... 

~o ooo 

i'OTÃL 

.. ... ..... 
"' ... 

I , •• 'f:tO 

Hll ••• 

•l'• ... 

... ... 
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tROGRAMA DE TRABALHO 

31000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 
31203 -INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE 

- --

CREDITO SUPLEMENTAR 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOAOES TOTAL 

•~o ooo 

PROGRAMA DE TRABALHO '·CREDITO SUPLEMENTAR 

31000 - MINISTERIO DO OESENVOLVlMENTO DA INDUSTRIA 
3t205 - INSTITUTO NACIONAL DE METROlOGIA. NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIOAOES TOTAL 

ti.IDJ'i'rltl& C'OOolritCIO f S(hiCOS 

CIIMCI" 1 nc~o~o~ocra 

ltll' ICAÇ~rs IOUO~ IC&S 

I ,JKI IS! 

1 nc ••• 
2 1'0 000 

COJriSftiU~.I.O f ~-~&ot1&Ç"JiO DD L"IO'IUC<IIO lri•CIO .. &L O( 
tCTIIOLOiõla I .,o 000 

teNOLOCI& 

COO<IOIEII&Ç.O I MAOWUYIIC,IO COS 11{11VIÇOS llr;JhOUOISTIU~0piÓ!io 
MI..._,U:ICÇJiO 00 SERVIÇO DI •t~OCE:SU ... to'O Of. O.O.OCS 

I•.I:Cl1Çit' 01 •OtffiC• OIACIO ... l Df MrUOLOiõl& 
-Lll&ÇJiO I Oo,.I&LID&OI I ... OUSTCIIAL 

OI'III&ÇIO ().& IUtlC to&CI0"'"'l 0t M(T.OLOI:I& 

,.,. .,110 

'SOO 000 

2 4170 000 , &;ro ••• I z.G,III 

PARECER N• 88, DE .1989- CN 

A Comissão Mista de Orçamento apresenta 
a Redação Final do Projeto de Lei n? 31/89 
- CN, que "autoriza o Poder_Ex~cutivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal da União, Lei n9 7.715, 
de 3 de janeiro de 1989, créditos adicionais 
até o limite de NCz$ 512.530.000,00, 
em f~or ~.e diversos órgãos, para os fms que 
especifica . -

Sala da Comissão, 12 de outubro de 1989. 
-Deputado Cid Carvalho, fPresidente- D~ 
putado Paes Landim, Relator. 
ANEXO AO PARECER N• 88, DE I 989 -

CN 
AutoriM o Poder Eécutlvá a abrir ao 

0tçll1Tlento FJScal da União, Lei nP Z 715, 

de 3 de janeiro de 1989, créditos adido~ 
nais até o limite de NCz$ 512.530.000,00, 
em favor de diversos Ói'gãos, para os finS 
que especifica. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art 19 Fica o Poder executivo autorizado 

a abrir ao Orçamento Fiscal da União, Lei n~ ---
7.715, de 3 de janeiro de 1989, créditos suple~ 
mentares até o limite d!=! NCz$ 456.878.771 ,00 
(quatrocentos e cinqü_enta e seis milhões, oito
centos e setenta e oito mil. setecentos e seten
ta e um cruzados novos), para reforço da pro
gramação constante do Anexo I çiesta lei, nos 
va1ores ali indicados. 

Art. 2~ Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir ao Ü(Çamento Fiscal da União, Lei-n9 

7.715, de 3 de janeiro de 1989, crêditos espe
Ciais .:itê o limite de NCz$ 55. 651229,00 ( cin
qüenfa e cinco niilhões, seiscentos e cfnqüen- · 
ta e um mil, duzentos e vinte e nove cruzados 
hovõs) parã afendimento da programação 
constante do Anexo II desta lei, nos valores 
à! i indicados._ 

, Art. 39 Os recursos necessárlos à execução 
do di~oªto nos artigOs antériofes deco~r~o 
do eJCCesso de arrecadação dos recursos ordi~ 
nários do T escuro Nacional. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogarn~se as disposições em _ 
contrário. 
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,..l .. lfiii'T&;lo • ANUO I "'C7 t .OO ,.;_ _ __;_ _ _:_:__:___ ____________________ ~-- -···--·-· --·---
PROGRAMA DE TRABALHO 

11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
11106- SECRETARIA DE PLANEJAMENTD E COORDENAÇÃO 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

AOMINISTRAÇlo I! PlANt..t•MENTO 

~ PLA"'E.JAME"NTO COVrRNA"'l'NTAt. 

I'LANE.JAMENTO E OR~AMtNTAÇIO 

PROQqA""'Çlo I ACOMJIANNAfl!lNTO oo' OIIÇAK-NTO 

TOToU 

PROGRAMA DE TRABALHO 

17000 - MINISTERIO DA FAZENDA 
17113- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CODIGO 

1711:J.OIU031Z UO 

ESPECIFICAÇÃO 

ID.JCAÇIO I Wt. TUQA 

IN'liNO SUJ'fiUOR 

ASSISTENCIA "INANCEUUto 

APOIO I'INANCl'IJIO A FUNOAÇlO Q('I'ULIO VARCAS 

SUJ>li ..... NU.ÇlO • ANt.ltO 1 

TOTAL 

PROGRAMA DE TRABALHO 

17000 - MINISTERIO DA FAZENDA 
17200 - ENTIDADES SUPERVJSIONADAS 

CODIG_O ESPECIFICAÇÃO 

AOMINI!I.TRAÇIO E PLANE.JIIMFNIO 

III lN I N fi• I liA' :J.11 

INrONMIIT ICA 

ATIVIDADl:S A CARGO 00 Sf.AV1ÇO FEDERAL 0[ 
PROCE"SSA~NlO 01! DADOS 

lOlAl 

CREDITO SUPLEMENTAR 

FtECUA~OS OE TOOo\S A:J ~ONTIS 

PROJETOS ATIVIDADES 

r. 300 000 

Ir> :JOO 000 

TOTAL 

6 '300 000 

• .:too coo 

6.'300 000 

6 300 oco 

NC1 t .00 

CREDITO SUPLEMENTAR 

PROJETOS ATIVIDADES 

e e.oo coo 

• 600 000 . 

TOTAL 

11 600 000 

e eoo coo 

• &00.000 

• 1&00 000 

NCZ 1,00 

CREDITO SUPLEMENTAR 

RECURSOS DE 1'00AS. AS FO"tTiiS 

PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

t6 700 000 

rr . .,III, (lflll 

111'1 '100 00(1 

1& '100 000 

1& '100 000 Ui.'700 .000 
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J'LIMEN1&~lO • AN!IO 

PROGRAMA DE TRABALHO 

17000 - MINISTERIO DA FAZENDA 
1720& - SERVICO FEDERAL OE PilbCESSAMENTO DE DADOS 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

A~INISTA-ÇIO t ~LANl~AMCNTO 

ADMINISTAAÇlO 

INFOAMII'TICA 

~ROCESSAMrNTP Of DAOOS OA ADMINISTRAÇlO 
FINANC~IRA OA UNilO 

TOTAl. 

PROGRAMA DE TRABALHO 

UDDO - MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
24101 - MINISTERID DAS RELAÇCíES EXTERIORES 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO 

-IL&Ç~IS IITEqJQA!S 

POLITICA !ITEAIOR 

AELAÇ0Es DIPLO~TICAS 

EIECUÇIO DA POLITICA EITIRIOR 

ConrJ.tUI.Çln INifUNArtnNIH 

PARTICirAÇI.O fflll OlaU"NIS.-oS INIPRNACICUIIAI'-

TOTAL 

NCl 1,00 

CREDITO SUPLEMENTAR 

PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 

15 .,.00 000 

Ir. 'JOO 000 

1&.700.000 

IIII 700,000 

I& "700.000 I& ?00 000 

CREDITO SUPLEMENTAR 

IUCUQSOS Of tODAS AI tO .. TIS 

PROJETOS ATIVIDAOES TOTAL 

:u .000.000 

:~~• 000.000 

•e.ooo ooo 

IS 000.000 

lO tiOO 000 

18 000.000 

:~•.ooo ooo 3. ooo.ooo • 

HCf 1,00 

PROGRAMA DE TRABALHO CREDITO SUPLEMENTAR 

28000 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO 
28101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTD E COORDENAÇÃO/PR 

CODIGO 

•••o• 0307021' 2a• 

ESPECIFICAÇÃO 

AOMINISl~AÇIO r PlANE~A~NlO 

ADMINISTAAÇJ.O 

ADMINISTRAÇlO GE~Al 

GERENCIAMEN10 DO SE10R PUBLICO FEDERAL 

101AL 

~ECURIOS Ól TODAS &S tONTIS 

PROJETOS ATIVIDADES 

" 000 ooo 

• 000 000 

TOTAL 

• 000 000 

•. 000,000 

•. ooo 000 

• 000 000 
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io't .... lAS:lo • AINIUO I fiiiCf t ,00 

PROGRAMA OE TRABALHO CREDITO SUPLEMENTAR 

30000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS. DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS 
301DS - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN/PR 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO 

I.AUOf' 

ASSISTlNCIA MErtiCA I! SANI'TARIA 

10105. t:1175ol2U \33 ASSISTtNCIA "'EOICO•WOSPIU.LAA • REt;IONAl Or UbASILIA 

TOlltl 

PROGRAMA DE TRABALHO 

3ZODO - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 
32101 -RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

ADRICUL TURA 

'AOM'J,IO I UTEN'SIO AUAitl 

OfiOENAMENTO ECONOMICO•F'INANCE IAO 

CONTAIIIUIÇIO AO ~ROCRIIMA DE IJARANTIA ta AtlVItl-.Ol 
AGROP,CUAR IA 

TOTAL 

PROGRAMA DE TRABALHO 

33000 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO 
33101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

AS,ISTENCIA I I'AEVIDIENCIA 

f"REVIDENC:IA 

fiREVIDffiiCIA SOCIAl A INA'TI\1'0~ I PEN'SIONI$U.S 

INCAAGOS COM INATIVOS I fiE"N!UOI<tiSfA~ 

TOTAL 

PROJETOS ATIVIOADES TOTAL 

10 000 oco 

10 000 OOC> 

lO .000 .ooo 

10 000 000 

lO 000.000 10.000 000 

HCl 1,00 

CREDITO SUPLEMENTAR 

"ECIJASOS 01 TODA~ U. rOHTIS 

PROJETOS ATIVIOAOES 

zv~. ••e T7t 

TOTAL 

1'51~ ••e .,.,, 
:19~ •• 11 ,,, 

NCI 1,00 

CREDITO SUPLEMENTAR 

PROJETOS ATIVIDAOES 

:lt. • .,0 OOD 

:us a:.o .. ooo 

TOTAL 

:u~ a:.o oco 

:3~ 8:30 000 

:36..8:30 OOCl 

:Je. 8:30.000 
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.u,.•naclo • ANUO 11 I,Ott 

"•"AMFNTO 
PROGRAMA DE TRABALHO CREDITO ESPECIAL 

28000 • ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO 
28101 -RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO/PR 

CODIGO 

28101 0300UJS 2&& 

ESPECIFICAÇÃO 

..AOMINI~TAAÇIO f PLANE.JA?oENTO 

PLANE JAMENTO c;QVERNAMENT AL 

ASSISTINCIA F"INANCE IAA 

APOlO ,· IIIIIIINCI!! IAO & f'UNOAÇIO lN"' J't/H1 nf "F "QIJI'JA'I. 
lCONOMit:AS • l'lt•E 

&SStGUI.IJolf AEt'UA30S 'INAirriCr llfct'!l P&Q• • IHVU\G.t.ÇlO 
I' Afoii>LJAÇ&o 00 COM-4ECIMENTO tiA Tr.OAIA EC:ONOMICA l 

~:,:~~~0:1: ~~~~S~~E !:!TA&~ ME =OR!oo"OR ..... Çlo. DE 
PLANE,J&MENTO t ORÇAME"NU.ÇlO 

DfSf'NVOlVJ~NTO OF MrTOOOLOGIA~• NA Ali, A DF f>OOI>AA,..,.Çlo 
E ORÇA1o<JN1tl 

PWUfo'UIIlN ESlUOO:I l P[SQIJIS&S \II~ANIIO oll'llllii'UifAI.I O:l 
MCTODOS E YEC:NICAS UTILIZADAS NO PROCESSO OE 
PRQGRAMAÇlO ORÇAMENTARIA, 

PRDGAAMt.ÇlO ESPECIAL 

APOIO PAQA INF~A·f.!IT~UTUAA SOCIAL OU 
ICONU.,.ICA OE "'-'NICIPIDS 
APOIA~~ INANCF.IRA...-NU" A1:0t:O OU:IICIONAOA~ PIUU O 

OESENVOLVIMENTtl DA INJRA ESJI.IUIUAA SOCIAL OU 
lCO~,iOMICA DE MJNICIPI05 

HAfJ I T AÇlC'I f URBAN 1 SfCl 

UAJIANI~ 

PlANf .JA .... N TJI UIIIU,Nf' 

ASSENTAMENTO DE POPULAÇCIE$ RIBI:IRINo.tA$ er.o BOA VISTA 
REASSENTAMEN10 DE FAMJLIAS RJOEIRINiofAS ATINGIDAS 

PELAS ENCHENTES DO RIO BRANCO EM DOA VISTA 

TOTAL 

PROJETOS ATIVIDADES 

?00 .000 

, 700 DOO 

410 000 000 

I .000 DOO 

.. I mm DilO :1 900 .coo 

TOTAL 

412 liDO 000 

412 900 DOO 

::1'00.000 

2 "DO DOO 

410 000.000 

01)0 CI')O 

I 000 0'>0 

' 000 0'>0 

41) 000.0:10 

"" t,oo 

PROGRAMA DE TRABALHO CREDITO ESPECIAL 

30000- TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS 
30105 • GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN/PR 

ltECtJPSOS Dl' TODAS AS '0NTE I 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

SAUOE 1:: SltNUIMfNTO 

PROTEÇlO AD fEID·A"'lii"NTE 

CONTROL~ DA POLUIÇlO 

I'ROUI:IO E AECUPfRAI;ID no LAGO PAII'ANOA 
OI!I~'OL\JII;Jo DO !,.ADO "'AI'I .. NO" Ali-lAVES DA III"'"LIAÇIO 
AU .. rTA!;ICI DF I~TA"0f5 ()f tUATA,...NHI t1t r~IIIIIO!I 

TOTAL 

PROJETOS ATIVIDADES 

10 1!100 000 

lO .!IDO DOO 

TOTAL 

10 !100.000 

10 1500.000 

10 1500 000 

, 10 !!tOO OtlO 
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HCJ I ,00 

-------------------------
PROGRAMA DE TRABALHO 

32000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 
32101 -RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO·MINISTERIO DA FAZENDA 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO 

AtJMINISTAAÇlO I PLAN(JAMIENTO 

ACMINUTIU.ÇlO F IHANCE IRA 

DIVIDA l"lCTI'RNA 

:IZIOI 030803At 781 SUUSCI'lltlC' Of II'U""rNTO DE CA"l1Al DA COP.oi<>ANf•JA 
III~AS1l111UI Q[ INJ"RAE'-TRU1UR" FAlli:~DJII~I• 

AQUIS.IÇlO PIE AÇ0ES DA COJM>ANIIIA BI.IASILt' IR" OE 
INIIAA·t:STRUTURA raUNQ1,t:IIA. Nfl liALOI<I 
CORAE$PONOI'NTf AS PRESlAÇ0ES. OE E,_REST IM:l 
CONTRA IDO PElA MESMA COM IIANCO [:IITAANG[IND 

l-ATA DA 150" SESSÃO, EM 12 
DE OUT()BRO DE 1989 

LI -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1-Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Resolução n~ 53/89, qUe 

estabelece critério de conversão para os 
valores expressos em OTN e em Cruzado, 
nas_ proposições que autorizem Estados 
e Municípios a contratar operações de crê-: 
dito. (Redação do vencido para turno su
plementar do substitutivo.) 

- Projeto de Reso!l:!ç~p ~9 60 /89, _que 
autoriza o Governo da União a cOntratar 
operação de créctito externo no montante 
equivalente a até US$ 123,000,000.00 
(cento e vinte e três milhões de d6lares 
americanos), com o banco inglês e com 
as empresas italianas que especifica. (Re-

- dação final.) 

- Projeto de Lei da Câmara no 39/89 
(n9 1.915-B/89, na origem), que ')dispõe. 
sobre a transformação da EsCola Técnica 
Federal do Maranhão em Centro Federal 
de Educação Tecnológica". 

1.2.2- Leitura de projetas 

- Pr~jeto de Lei do Senado n? 329189, 
de autona do Senador Louremberg Nunes 
Rocha, que fixa critérios para a realização 
de despesas com publicidade oficial. 

- Pr~jeto de Lei do Senado no 330/89, 
de autona do Senador Louremberg Nunes 
Rocha, que prolbe instalação de pedreiras 
nos centros urbanos e dá outras providên
cias. 

Hli.Al 

-SUMÁRIO 
-Projeto de Lei do Senado n" 331/89, 

de autoria do Senador Mauro Benevides, 
que fiXa prazo para domidlio eleitoral nas 
eleições de 1990. 

-Projeto de Lei do Senado n" 332/89, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
revoga os artigos5I,''l51 e 157 do Código 
EleitQral, que determinam medidas sanitá
ria_s nos títulos eleitorais de portadores de 
hanseníase. · 

1.2.3- LeJtura de proposta 

- Proposta de Emenda a Constituição 
n9 4/89; de ãlitorla do -Senador Ronan Tito 
e outros Srs. Senadores, que acreScenta 
um parágrafo 6<> ao art. 59 do AtO das Dis
posições Constituciona]s Trimsitórias. 

1.2.4 - Fala da Presldênda 

~Disposições que deverão ser obede
cidas na tramitação da Proposta de Emen
da à Constituição n? 4/89, lida anterior
mente. 

1.2.5 - Olldo 

-N915/89, do Presidente, em exercício, 
da Comissão de Educação, comunicando 
a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n? 113/88, que autoriza o Poder Executivo 
a instituir a "Fundação Universidade Fede
ral de Imperatriz", com sede na cidade de 
idêritiCa detlO!Tiiiia"ÇaO rio Estado -do Mara
nhão, e dá outras providências. 

1.2.6 - Comunicação da Presidên
da ---

- Abertura de prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que o.Projeto 
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de Lei do Senado n9113/89, seja apreciado 
pelo Plenário. 

-1.2.7 -Requerimentos 

- N9 538/89, de autoria do Senador 
Marcos Mendonça, solicitando informa
ções do Ministério da ·Fazenda para insbu
ção da Mensagem n? 168/89, em trami
tação nesta Casa. 

- - N9 539/89, de autoria do Senador 
Goines- Carvalho, solicitando a convoca
ção do Ministério dos Transportes, Dr. JoSé 
Reinaldo Tavares, a fim de que, perante 
o Plenário, preste informação pertinente 
à sua Pasta, especialmente_ com relação 
à situação das estradas brasileiras. 

- N9 540/89, de autoria do Senador 
Meira Filho, solicitando licença médica. 
4provado. 

- N9 541/89, de autoria do Senador 
João Castelo, Solicitando abono de faltas 
por motivo de saúde. Aprovado. 

1.2.8- Cõniunlcação da Presidên
cia 

- Recebimento· de anteprojetos de lei, 
da Deputada Maria de LourdesAbadla, que 
cria, no Governo do Distrito Federal as re-

- gíões administrativas daS-CidadeS Satélites 
de Ceilàndia e de Samambaia e determina 
outras providênCias, que cria Grupo de 
Trabalho para redefinir as regiões adminis
trativas do Distrito Federal. 

1.2.9 -Discursos do Expediente 

SEI'IADORMEIRAF/D-10 - Problema 
do menor abandonado ao ensejo do trans
curso do "Dia da Criança". 
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SENADOR LEfTE CHAVES, como Líder 
-Defasagem salarial dos auditores-flscats 
do Tesouro Nacional. 

SENADOR ALG!zJO BEZERRA - Viabi-
6zaçáo da BR-364, no trecho Acre-Peru. 

1.2.10- Requerimento 

- N<? 542189, de autoria dOs Srs. ·sena
dores Mauro Benevides e_ Chagas Rodri
gues, de urgência para o Projeto de Resolu-
ção n• 70/89. . · 

1.2.11-Leltura de projetas 

- Projeto de Lei do Senado n~ 333/89, 
'de autoria do Senador Gomes Cmvalho, 
que Isenta do pagamento do Imposto de 
Renda a Estrada de Ferro do Paraná Oeste 
SA - Ferroeste, no caso que especifica.-

- Projeto de Lei do Senado n9 334/89, 
dê autoria do Senador Cid Sabóia de Car
valho, que foca os limites previstos nO § 
~. O, do _art. 153, da Constituição Federal 
e dá outras providências. . 

- Projeto de Decreto Legislativo n<? 
47/89, de autoria do Senador Jarbas Pas
sarinho, que dispõe sobre a remuneraçãcr 
dos Ministros de Estado. _ 

1.2.12 -Requerimentos 
- N9 543189, de autodêi. ___ do Senador 

Jutahy Magalhães, solicitando informa~ 
ções do Ministro~do Exéicito Sobre ques .. 
tões que mendonà. 

- N9s 544 e 545!89;-de autoria do Sena· 
dor José fgnácio Ferreira, solicitando a tra· 
mftação conjunta dos Projetas de Lei do 
Senado n•• 154 e 220/89; 124, 191 e 
147/89. . .. - .. 

1.2.13- Apreciação de mat~rlas 

- Redação final do Projeto de Resolu· 
ção n9 66/89, que autoriza o Governo da 
Çinião a contratar operação de crédito ex· 
temo, no montante equivalente até US$ 
76,000,000.00 (setenta e seis milhões e 
dólares americanos), com o Delta Bank. 
Aprovada, nos termos do Requerimento 
n• 546/89. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolu .. 
ção n9 68/89, que-autoriza o Governo dá
República Federativa do Brasil a conceder 
financiamento ao Banco de La Nacfón Ar· 
gentina no valor de até US$ 
147,000,000.00 (Cento e_quarerlta e sete 
milhões de dólares americanos), atravéS 
do Convênio de Pagamento Recíproco; 
Aprovada, nos termos do Requerimento 
n9 5471_8_9. À promulgação. 

1.2.14- Requerimento 

- N9 548/89, -de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso e outros Srs. 
Senadores, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara il9 42/89, que dispõe sobre 
os feriados de 12 de outubro e de 2 de 
novembro. 

1.;3 ~ORDEM DO DIA 

1.3.1 -Requerimento 

- N9 549/.89,--deautoria do Senador Jamil 
Haddad, solicitando inversão da Or~ 
dern do Dia, a fim de que a matéria cons
tante do ftem 4, seja submetida ao Plenário 
em últimO lugar. Aprovado, após usarem 
da palavra os Srs. Fernando Henrique Car~ 
doso, Jarbas Passarinho, Mansueto de La
~r, Aureo Mello, Jamil Haddad e Chagas 
Rodrigues. 

1.3.2 -Ordem do Dia (continuação) 

Projeto de Decreto Legislativo n9 36, de 
1989 (n• 112/ag;·na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Imperatriz So
ciedade Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na Ci
dade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 
Retirado da pauta pela PreSidência. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 
1989 (n• 132186, na Câmara dos Deputa
dos}, que aprova o texto da convenção 
americana sobre difeitos humanos (Pacto 
São José), celebrada em São José da Cos
ta Rica, em 22 de novembro de 1969, por 
ocastão da conferência especializada inte
ramericana sobre direitos humanos.Apro
vado o projeto e emendas. À Comissão 
Diretora para redação final. 
Proj~o de Decreto Legislativo n? 12, de 

1989 (n• 137/86. na Câl11ara dos Deputa
dos), que aprova o texto da Convenção 
n9 146, da Organização Jntemadonal do
Trabalho- OIT, sobre féria_s remuneradas 
an1,1ais da gente do mar, adotada em Gene
bra, em 1976, durante a 62• Sessão da 
Cánfefência Internacional do Trabalho. 
Aprovado o projeto e emenda, após pare~ 
cer do Senador Afonso Sancho. A Comis-
são Dlretofa pal-a reâação fr:i1al.' · 

Proposta de Emenda à Constituição n9 
1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e .outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
69- do-art. 14, para desincompatibilfzação 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação acfjada por falta de quo
rum. 

Requerimento n9 526, de 1989, do Sena
dor Mauricio Corrêa, solicitando, nos ter
más regimentais, tenham tramitação con~ 
junta os Projetas de Lei do Senado n~ 199 
e29f,"de 1989,_de sua autoria e do Sena
do_r_harnar Franco, respectivamente, que 
dispõem sobre o tratamento preferencial 
às empresas brasileiras de capital nacional 
nas aquisições de bens ou serviços pelo 
poder público. Aprovado. 

Requerimento n9 531, de 1989. do Sena
dor Louremberg Nunes Rocha, solicitan
do, nos termos regimentais, a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Se
nado n9 247, de 1989, de sua autoria, que 

dispõe sobre- apOSentadoria especial aos 
digitadores de processamentos de dados, 
e. dá outras providências. Aprovado. 

Requerimento n9 532, de 1989, do Sena
dor Humberto Lucena, solicitando, nos ter
mos regimentais, a retirada, em caráter de
finitivo, do Projeto de Lei do Senado n~ 
225, de 1989, de sua autoria, que altera 
a redação do art. 9" da Lei n9 7.773, de 
8 de junho 4e 1989, e dá outras providên
cias. Aprovado. 

Parecer n9 223, de 1989, da ComissãO~
de Constituição, Justiça e Cidadania, con
cluindo pelo arquivamento do Oficio r1' 
S/3, de 1987; do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando cópias 
das notas taquigráficas e do acórdáo profe
rido pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos do Recurso Extraordinário nq 
102553-1, do Estado do Rio de- Janeiro, 
o qual declarou a inconstitucionalidade da 
Resolução n9 7, de 22 de abril de 1980, 
do Senado Federal. Aprovado. 

Parecer da Comissão de RelaÇões Exte-
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n9 172, de 1989 (n9 398/89, na ori
gem), çle 9 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Sehhor Presidente da Repú~ 
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor· Luiz Mattoso Maia 
Amado, Ministro de Segunda aasse, da 
carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Coréia. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte~ 
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n9 174, de 1989 (nç 403/89, na ori
gem), de 14 de agosto do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Júlfo Gonçalves San
chez, Ministro de Segunda Classe, da car
reira de Diplomata, para exercer a função 
de E;an~aixador do Brasil junto à República 
da Guiné-Bissau. APreciação em sess6o 
secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa .. 
gem n• 179. de 1989. (n'457/89, na Casa 
de origem), de 30 de agosto do coiTente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberaçào do Senado 
a escolha do Senhor Régis Novaes de Oli
veira, Embaixador do Brasil junto à Jama~ 
hiriya Árabe Popular Socialista da Líbia, pa
ra, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à RepúbUca 
de Malta. Votaç.!lo adlada por falta de quo
rum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n9 185, de 1989 (n~ 5l5/89J na_ ori
gem), de 11 de setembro-do corrente ano, 
pela qual o Senhor ?residente da Repú
blica subm.ete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Sérgto Damasceno 
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Vieira, Embaixador do Brasil junto à Fede
ração da Malásia, para cwnulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Sultanato de Brunei Durussalam. 
l6tação adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exte-
riores ~ Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n' 186, de 1989 (n' 516/89, na ori
gem), de 1 I de setembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Luiz Felipe de La T ar
re Benitez Teixeira Soares, Embaixador do 
Brasil junto à Repúblfca do Quénia,. para, 
cumulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República de 
Uganda Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo no 37, de 
1989 (n' 113/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à Ivaí Einissora FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, seiViço de radiodifusão so
nora em freqüência- modulada, na Cidade 
de &nta Isabel do lvaL Estado do Paraná. 
Discussão encerrada, após leitura do pare-
cer da Comissão competente, tendo usa,do 
da palavra os Srs. Mansueto de Lavor, Au
reo Mello, Cid Sabóia de Carvalho e Cha
gas Rodrigues, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

1.33- Comu~caçáo da Presidên
cia 

- Prejudicabilidade do Requerimento 
no;. 548189, por falta de quorum para sua 
votação. 

1.3.4- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JAJ'ÍIL HADDAD, como U
der - Repúdio a declarações do Presi
dente da Fiesp, Sr. Mário Amato, prevendo 
a saída de empresários do País caso o can
didato do. PT seja eleito Presidente da Re
pública. 

SENADOR ÁUREO MEILO - Home
nagem póstuma ao Dr. ManueJ José do 
Nasdmento. 

SEJYADOR FRAJYC!SCO ROLLEM
BERO - O problema do. excepdonal, a 
propósito do Dia da Criança. 

SR. PRESIDENTE - Assunto tratado 
anteriormente Pelo Senador Francisco Ro
llemberg. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇ4 - Distúr
bios entre facções da CGT argentina. Com
portamento da CUT em· faCe da campanha 
de Luiz Inácio Lula da Silva, omitindo a 
importância do PMDB na formulação da 
política salarial vigente. 

SEJYADOR LOUREJIIBERG JYUJYE$ 
ROCHA - Transcrição do artigo publica
do no jornal A Critica, sob o titulo "Zoono
ses, melhor remédio é prevenção". 

sEHAb6R MAURO BEIYEV!i5ES- Fa
lecimento do Dr. José Waldo Cabral Fer
reira. 

SEIYADOR JUTAHY MAGALIVÍES -
Considerações sobre a convocação da Mi
nistra do Trabalho Dorothea Wemeck ao 
Plenário desta Casa 

. SEJYADOR NELSON WEDEK!JY -
Tentativa do Governo em desvincular do 

salário mlnimo o valor das aposentadorias 
e pensões devidas pela Previdência SoCial. 

. SEJYAí50RJ0$7!: !Gl"ÍÁOÕ FERREIRA 
- Rea1ização de encontro entre represen
tantes dos Municípios da região AJto de 
São Mateus- ES, organizadores do ''Pro
jeto ES -_Século 21'' e au~orjdades esta
duais. 

1.3.5- Designação da Ordem do 
Dia da pró~ma s~ão 

1.4. -ENCERRAMENTO 

2-ATO DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N•243/89. 

3-PORTARIAS DO DIRETOR
GERAL DO SENADO FEDERAL 

-N~ 38 (Republicação) e 41 e 42/89. 

4-COMISSÃO DO DIS1RITO FE
DERAL 

-Convocação de reuniõ~ para os dias 
17 e 18 de _outubro, às- f l horas com pau
tas que designa. 

5-ATA DE COMISSÃO 

6- COMPOSIÇÃO DA COMIS
SÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

7-MEsA DIRETORA 

8-LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 150!' Sessão, em 12 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MING
TOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Alufzio Bezerra - Leopoldo Peres -João 
Menezes - Jarbas Passarinho - Moisés 
Abrão -Antonio Luiz Maya -Alexandre Cos
ta - Chagas Rodrigues - AfoÍ1so Sancho . _ 
- Qd Sabóia de Carvalho - Mauro Bene~ 
vides- Lavoisier Maia -Marcondes Gadelha 
- Marco Maciel - Ney Maranhão - Man
sueto de Lavor - T eotonio Vilela Filho -
Francisco Rollemberg - Lourival Baptista -

~ Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar- José Ig~_ 
náclo Ferreira - Gerson Camata - Jamil -

. Haddad - Nelson Carneiro - Hugo Gontijo 

- Ronan Tito - lrapuan Costa Junior -
·Pompeu de Sousa -Maurício Corrê a-Meira 
Filho - Louremberg Nunes Rocha -Márcio 
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Salda
nha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves 
- Gomes Carvalho - Nelson Wadekin -
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de _39 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

So)? a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário irá proceder· à-leitura do . 
El<pedlente. 

É lido o seguirite 

EXPEDIENTE 
Pareceres 

PARECER 1'1' 239, DE 1989 . 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido para o tumo su
plementar dÓ Substitutivo ao· Projeto de 
ResoluçBo n 9 53, de 1989. 

A Comissão Dii-etora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs- . 
titutivoao Projeto de Resol1Jçãon9 53, de 1989, 
que estabelece critério de conversão para os 
valores eJCpressos em OTN e em Cruzado, nas 
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proposições que autorizem Estados e Municí
pios a contratar operações de crédito. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de outu
bro de 1989.- Nelson Carneiro, Presidente 
-Aureo MeDo, Relator- Pompeu de Sousa 
- Louremberg Nunes Rocha. 

ANEXO AO PARECER N• 239, DE 1989 

Redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Resolução nP 53, de 1989. que "estabe
lece critério de conversão para os valores 
expressos em OTN e em Cruzado .. nas 
proposições que autorizem Estados e 
Mun/cíp/OS a contraté!Jr operações_ de cré_- __ 
dfto". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Os valores constantes de propo

sições que autorizem operações de crédito a 
Estados e Municípios, expressos em quanti
dade de Obrigações do Tesouro Nacional
OTN, ou a ela referenciados, que não tenham 
sido objeto de conversão na forma da legisla
ção em vigor, serão convertidos para Bónus 
do T escuro Nacional - BTN à razão de 1 
OTN para 6,17 BTN, aplicando-se ao resul
tado assim obtido a favor de multiplicação 
de 1,3548, correspondente à variação do INPC 
(fndtce Nacional de Preços ao Consumidor), 
ocorrida no mês de janeiro de 1989. · 

Art. 29 É a Caixa Económica Federal au
torizada a aplicar o critério de conversão esta
belecido no art. 19, aos contratos de emprés
timos aprovados antes do início da vigência 
desta Resolução; 

Art ~ Esta Resolução entra em vigór na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N• 240, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçiio final do Projeto de Resolução 
n• 60, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
fina] do Projeto de Resolução n9 60, de 1989, 
que autoriza o Governo da Cinião a contratar 
operação de crédito externo, no montante 
equivalente a até US$ 123,000,000.00 (cento 
e vinte e três milhões de dólares americanos), 
com o banco inglês e com as empresas italia
nas que especifica. 

Sala de Reuniões da Corilissão, 6 de outu
bro de 1989, - Iram Saraiva, Presidente -
Aureo Mel/o, Relator- Pompeu de Sousa -
AntômO Luiz Maya, 

ANEXO AO i>ARECER N• 240, DE I 989 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 60, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 52, inciso V, da Consti
tuição,· e eu, , Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

Autoriza o Governo da União a çon
trlltiJI" operllções de crédito externo, no 

montante equivalente a até as~ 
123,000,000.00 (cento e vinte e três mi
lhões de dólares americanos}, com o ban
co inglês e com as empresas italianas 
que especifica. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo da União autorizado, 

noS termos do art. 52, inciso V da ConstituiçãO 
Federal, a contratar operação de crédito exter
no, em montante equivalente a até US $ 
123,000,000,00 (cento e Vinte e -três milhões 
de dólares americanos), com os contratantes 
indicados, para o financiamentO da aquisição 
de bens e equipamentos a serem utilizados 
para a produção, no Brasil, da aeronave AM-X, 
observados os seguintes limites e objetivos: 

1-124,800,000,00 (vinte e quatro milhões 
e oitocentas mil libras inglesas), com o Banco 
Morgan Grenfell & Co. Ltd., destinados ao fi
nanciamento da aquisição, junto à empresa 
Rolls Royce & Co. Ltd,, de bens para a produ
ção do motor SPEYMMK 807; 

U- üt 48.243.450.000,00 (quarenta e oito 
bilhões, duzentos e quarenta e três milhões, 
quatrocentos e c:inqüenta ·mil liras italianas), 
com a empresa-crediop- Consórcio di Cre
dfto Per Le Opere Pubbliche destinados ao 
financiamento _dá aquisição, junto à SMA -
Segnalamento Marlttimó ~d Aereo, de eqUipa
mentos para aplicação na produção do radar 
da ·aerõnave AM-X; 

III-Lit 48.612.910.000,00 (quarenta e oito 
bilhões, seiscentos e doze milhões. novecen
tos e dez mil liras italianas), com a Fiat Avia- _ 
zone S.pA, destinados ao financiamento da 

·-aquisição, jurifo a: tal-empresa, de bens para 
aplicação na produção do motor SPEY-MK 
807; 

IV-Lit 2.763:957.000,00 (dois bilhões, se
te<:entos e sessenta e três milhões, novecentos 
e dnqüenta e sete mil liras italianas), com a 
Nardi Consi:fu:Zione Aeronautiche S.pA, desti
nados ao financiamento da aquisição, junto 
a tal ~presa, de equipamentos para a produ-
ção da aeronave Afll.-X:, . 

V -Lit 2.329.980.009,00 (dois bllh<)es, tre
zentos e Vinte e nove rriilhões, novecentos e 
oitenta mil liras italianas}, com a SKF S,pA, 
destinados ao financiamento .da aquisição, 
juntv a tal empresa, de equipamentos para 
a produção do motor SPEY-MK 807. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARE~ N• 241, DE 1989 

Da Comissão de Educaçâo, sObre o 
P[_qjeto de Lei da Câmllra dos Deputados 
n• 39, de 1989 (n• 1.915-B, de 1989, na 
origem}, oriundo da Mensagem n? 140, 
de 4 de abril de 1989, do Execelentfssimo 
Senhor Presidente da República, que 
"dispõe sobre a transformaçJo dll Escola 
Técnica Federal do Maranhão em Centro 
Federal de Educação Tecnológica': 

Relator: Senador Edison Lobão 
O Poder Executivo, através da Mensagem 

n9 140, de 4 de abril de 1989, do Excelen
tíssimo Serihor Presidente da República, sub-

mete a apreciação do CongressO Nacional a 
transformação da Escola Técnica Federal do 
Maranhão em Centro Federal- de Educação 
Tec:nof6gica, nOS termos estabelecidos pela 
Lei n~ 6.545, cre 30 de junho de 1978, que 
modificou_as Escolas·Téc-nicas FederaiS_ de 
Minas Gerais, do Paraná e Celso Sucdow da 
Fonseca, no Rio de Janeiro em Centros Fede
-rais de Educação Tecnológica. 

Na exposição de Motivos, o Senhor Ministro 
da Educação destaca que "a implantação dos 
Centros Federais de Educação Tecnol6gica 
busca aperfeiçoar, no Brasil a idéia de vertica
lização do ensino,_ que se realiza pela oferta 
na mesma instituição, de cursos profissiona
lizantes _em diferentes graus de especialização 
e pela perfeita integraÇão entre eles", 

Ressalta ainda o Senhor Ministro que, em 
função da grande extensão territorial do Brasil, 
toma-se necessário a criação de Centros de 
Educação T ecnol6gfca alocados nas várias re
giões do País, Por _conseguinte defende _a 
transformação da Esc;ofa Técnic:a Fedefal dõ 
Maranhão em Ceritfo Federal de Educação 
Tecnológica e com base nos seguintes arQuR 
mentes: 

1 -o Maranhão, considerado_área de pola
rização para os Estados do Norte e Nordeste 
Oddental do Brasil, é ideal para assumir as 
características de um centro de formação pro
fissional deste nível; 
2- diante das descob_ertas extraordinárias 

de rtquezas minerais de Carajás - potencial 
que se abre em termos_ de necessidades de 
formação de rec:ursos-_humanos técnicos es
pecializados em todos os níveis - implica 
uma nova postura e participação desta insti
tuição; 

3 :...._apresenta condiÇões de proporciOnar 
uma integração vertical entre vários níveís de 
formação com a otimização do -aproveitamenR 
to dos recursos materiais e humanos já exis.:. 
tentes: 

3.1-- manutenção dos corsos de 29 grau 
em funcionamento; 
32- do Centro" de"seri.voJvera, em termos 

distintos, cursos de _nível superior técnicO tanto 
para _atendimel"lt0 das necessidadeS regfonaiS, 
como para forinaÇãO de- doc:Emté.S p"ara o ensi
no técnico de 29 grau; e 

3.3- não haverá despesa adicional nem 
modificação funcional - a Escola transfor
mada em Centro utiji~a.rá os meS!"f10S recursos 
humanos, (Pessoal docente e administrativo.) 

O mencfoliado Projeto de Lei na Câmara 
dos DeputadoS foi encaminhado para dUas 
Comissões Técnkas, A Co"mfssão de CotiSff
tuição e Justiça e Redação opinou unanime
mente, pela constitucionalidade, jurididdade 
e técnica legislativa nos termos _do parecer 
favorável do relator Deputado Eiiez..er Moreira. 

Na Comissão de Educação, Cultura, Espor
te e Turismo, o Deputado Octávio Elísio so~ciR 
tou audiência das Secretarias de Ensino Supe
rior do MEC e do Conselho de Diretores das 
Instituições de Ensino Superior Federais Isola
dos - CODESF1 -, para rilaiores esdareci
men~s, Assim ser_tdo, foi aprovado o parecer 
favorável do relator! Deputado Costa Ferreira 
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com voto em separado do Deputado Octávio 
Elísio. 

Em 19 de setembro de 198_9, _o Plenário 
aprovou a Redação Fmal do relator Deputado 
Hélio Manhães. 

Procedendo, como relator na Comissão de 
Educação do Senado Federal e após o exame 
criterioso da proposição em pauta concluímos 
que as razões apresentadas foram convincen
tes e por julgá-lo meritório e_oportuno, somos 
pela aprovação deste Projeto de Lei. 

Sala das Comissões 11 de outubro de: 1989. 
--João Caimon. Presidente- Edison Lobão, 
Relator- Hugo Napoleão- Gomes Carvalho 
- W7Json Martins - Antonio Luiz Maya -
José Fogaça- Leopoldo Peres_~Marco Ma
dei - Meira Filho ....:.. Mauro Benevfdes -
Aluisio Bezerra - /rapuan CõStii Junior -
Gerson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-0 Expediente lido vai à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão 
lidos e pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 329, DE 1989 

FlXi! critéiios.para ã-reâlização de 
despesas com publicidade oficial 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. )9 As despesas com publicidade ofi· 

cial atenderão ao disposto nesta lei. 
§ 19 Publicidade oficial, para os efeitos 

desta lei, é toda forma de divulgação relativa 
a pessoa, fato ou lugar, realizada às expensas 
dos cofres públicos. 

§ 2"" O disposto· nesta lei não se aplica 
aos órgãos de comunicação pertencentes à 
Administração Pública federal, estadual ou 
municipal, incumbidos da publicidade de atas 
e fatos de natureza política, econômico-finan
ceira, dvica, soda!, desportiva, cutural e artis
tica. 

Art. 2 9 Os respons-áveis por 1d~spesas 
com publicidade oficial publicarão os cuStOs 
das mesmas, através de extratos. 

§ 19 Os extratos serão publicados _em 30 
(binta) dias, a contar da data inicial da publi-
cidade. _ 

§ 29 Os extratos conterão o valor global, 
os veículos de divulgação ub1izados e o perío
do a que se refere a publicidade. 

Art. 39 - Serão-publtcados no Diário Oficial 
da tJni4o os extratos referentes a Publicidade 
de órgãos desta, e nos diários oficiais esta
duais os referentes a órgãos estaduais ou mu-

. nicipais. 
Art. 4° As despesas com publicidade ofi

cial não poderão ultrapassar a 0,2% (dois déci
mos por cento) da dotação orçamentária do 
exercício financeiro prevista para o órgão. 

Art 5~ A publicação de extratos a que se 
refere o art. 29 desta lei não exime de prestar 
contas-o responsável pela publicidade oficial. 

Art 6° A inobservância do disposto nesta 
lei importará a reposição, ao erário, com recur
sos próprios do infrator, da quantia despen
dida com publicidade, corrigida monetaria-

mente, além de multa de 20% (vinte por cento) 
daquele valor. __ _ 
_ .Art 7~ O controle das publicações dos ex
tratos será exerddo: 

I-pelo Tribunal de Contas da União, se 
a publicidade é de iniciativa de órgão perten
cente à Onião federal; 

II-pelos T ribunafs de Contas Estaduais, 
se outro não for o órgão de fiscalização estabe
lecido em lei estadual, quando a publicidade 
for de iniciativa de órgão pertencente a Estado; 
e, 

ill_- pelo Poder Legislativo Mun:ldpal, se a 
publicidade é de iniciativa de órgão municipal. 

Parágrafo único. As decisões dos órgãos 
referidos neste artigo, relatiVas a omissão na 
publicação de extratos de despesas com publi
cidade oficial. têm eficácia de título ex~cutivo. 

Arl 7ç- Esta lei entra_em_vigor na data de 
sua publicação. _ ___ _ _ _ 

Art. 89 Revogam-se as disPOsições ém 
contrário. 

Justificação 

O principal objeti~o deste- PrOjeto- de lei ê ' 
inibir o desvario publicista praticado por ór
gãos públicos, realizado que é às expensas 
do contribuinte_que dessa publicidade pouco 
ou nenhum proveito retira. 

Pro.cura-se apUcar, com este Projeto, razoá
vel limitação a esses gastos, com estreita ob
servância de percentual incidente sobre as do
tações orçamentárias de cada órgão, evitan
do-se, assim, que os custos de divulgação 
concorram com os da própria obra eventual
mente realizada. 

Essa gradação decorrente das dotações or
çamentárias, de par com o limite percentual, 
permitirão se destinem as maiores parcelas 
do orçamento às reais necessidades da União, 
dos EStados e dos Municípios. Essa conduta 
propiciará, conseqüentemente, se evitem os 
abusos publicistas amiúde verificados neste 
PaíS-de escassos recursos financeiros. 

São estes os motivos Pelos quais contamos
com a ~provação deste Projeto de lei. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1989. -
- Louremberg Nunes Rocha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECREfO N' 9621:1. OE 

22 DE JUNHO DE 1988 

Dispõe sobre a incorporação da Em
presa Brasileira de NotfciaS - EBN. à 
Empresa Brasileira de Radiodifusão -
Radlobrgs e dó outras providências. 

(A Comissão df!""EducaÇão-compe
tência terminativa} 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 330, DE 1989 

Profbe a instalação de pedreiras nos 
centros urbanos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 19 É proibido a instalção de pedreiras 

nos centros urbanos, até o limite dos respec
- tivos perímetros. 

Art. 2~ A prOibição de que trata esta lei 
não alcan~é\ as licenças já concedi.das, vedada, 
porém, a renovação destas quando houver pa
ralização da atividade por mais de 30 (trinta) 
dias. 

Art. 3_9 Esta Lei entra_ em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Os desmontes de rochas ocorrem,_ nas pe
dreiras, _através de ações mecânicas ou com-
o uso de explosivos. Os efeitos disso são Os
lançamentos descontralados de fragmentOs 
rochosos, os movimentos vibratórios dos ter
renos circunvizinhos às pedreiras devido à pro
pagação -~e ondas sísmicas, e sobrepressão 
otfõi1dil dáchóCjüe excessiva, transmitida pelo 
ar ou por lençóis freáticos. -

Deve-se, por isso, proibir a inauguração da 
atividade extrativa de roChas qUando acarretar 
riscõs para a população. - - -- -

Não se deye, porém, esquecer_qu~ as jazidãs 
são irl\óveis e que a ·prospecção tem que, ne~ 
cessariamente~ ocorrer onde se localizem as 
pedreiras._ Assim, este projeto de lei objetiva 
proibir a instalação de pedreiras em zonas ur· 
banas sem ·descuidar de que há as que, locali
zadas fora do perímetro urbano, foram alcan
çadas por cidades vizirihas e a- elas incorpo-
radas. _ 

Ademais, de lembrar que as atividades eX
trativas de rochas. têm a_spectos negativos e 
positivos: inobstante_ a perturbação -causada 
às comunidades, através do barulho, poeira 
e vibrações de terra, quando das explosões, 
elas propiciam, em contrapartida, empregos •. 
riqueza e um dos elementos assencials ao 
progrsso - a pedra britada de construção, 
dentre outros. 
~proibição de renovação de.Ucença a pe

dreiras, cuja atividade tenhª sofridO solução 
de continuidade pór mais de tíinta dias, tem 
explicação na suposição de pobreza do poten
cial da jazida: as grandes jazidas operam conti-
nuamente. - -- -

Seria injustifiCávei-0 reinÍC-io de trabalhos 
de prospecção em jazidas com pouca rese_rva, 
loc~izadas e!Jl-~0!1~ urbana, poiS, para as po-

.. pulações, mais a{?roveita que se mantenham 
desativadas as pedreiras que pouco tenham 
a oferecer além de poeira, riscos de fragmen
tos de rocha projetados à diStância e propa-
gações sísmicas. _ _ _ 

Sa1a das SeSsões, 12-de out1.1br6_ de 1989, 
- Senado{" LouTejiJberg Nunes RochB: _ 

(A Comissão de Serviço de fnúa-ES~ 
trutura ~ competência termihãtíva) 

--- - ---------

PROJETO fiELEIDO-SENADõ -
N• 331, DE 1989 

Fixa praZo "para domicílio éieitora/ nas 
eleições de 1990. -- ---- - --

0 Cor::tgresso Nacional d_e_creta~- __ _ 
Art. 19 O candidato a mandato eletivo, nas 

eleições a serem realizadas em 1990, deverá 
possuir domicílio eleitoral, na circunscrição _ 
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em que concorrer, pelo prazo de 6 _(seis) me· 
ses imediatamente anteriores à data fiXada pa
ra as eleições. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na d~ta de 
sua publicação. ___ _ 

Art. 39 Revogam-se as dispoSiÇões em 
contrário. 

Justificação 

A Constituição da República Federativa do 
Brasil enuncia no Capítulo IV- Dos Direitos 
Políticos; art. 14, § 39, inc!so IV, entre as condi
ções de elegibilidaq.e: 

"IV- o domicilio eleitoral na circuns
crição;" 

A presente proposição visa a regulamentar 
a norma constitucional retrotranscrita e justifi
ca-se não sornent~ pela adequação do prazo 
fixado aos pn"ncípios insertos no nosso Direito 
Político, corno também pela necessidade im
periosa de se definir, sem tardança, a d~ta 
limite do domicílio eleitoral daqueles que vte
rem a postular mandato eletivo em 1990. 

Por essa razão, esperamos que o projeto, 
ora oferecido, mereça a aprovação dos ilustres 
pares. 

SaJa elas Sessões, 12 de Outubro de 1989. 
-Senador Mauro Benevfdes. 

(A Comissão de ConstitUiçãO, Justiça 
e Odadania- competência terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 332, DE 1989 

Revoga os artigos 51, 151 e 157 do 
Código Eleitoral, que determinam medi
das Slfnitárias nos títulos eleitorl!ls de por
tadores de hanseníase. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam revogados os artigos 51, 

151 e 157 da Lei n• 4.737, de 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral). 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Doença da Hansen, que acomete 1 O a 
20 milhões de pessoas no mundo, é uma mo-
léstia crônica granulomatosa, provocada pelo 
bacilo Mycobacterium leprae, caracterizando
se especialmente, pela destruição da pele e 
dos nervos periféricos . .é: uma patologia co
nhecida do homem desde tempos imemoriais 
e por suas características de evoluçao induziu 
nas sociedades atitudes de medo e repulsa 
contra os seus portadores. No entanto, o avan
ço dos conhecimentos sobre a doença tem 
demonstrado que mesmo sendo uma molés
tia infecciosa, o contágio por corl.tato- fugaz, 
esporádico, fortuito é praticamente impossí
vel. Mesmo nos casos onde há um cantata 
·mais eStreito e continuado, a incidência de 

contágios com o efettvo desenvolvimento da 
doença é consideravelmente reduzida. Parece 
ser nec_essário ocOrrer a coincidênda de algu
mas condições predisponentes, como uma re
dução do padrão imunitário celular associda
da a aspectos específicos de herança genética 
para a c6ntração da doença. Evidências têm 
sugerido que gens com características da 
HIA-Mll seriam ass_ociados à forma lepromo
tora, enquanto que a modalidade HLA-DR3 -
estaria associada à forma tubercul6ide. A rea
ção à tuberculose está suprimida nos porta
dores da hanseníase Iepromatosa, sendo tais 
pacientes portadores de elevação da popu
lação de linfádtos "supress_ores" OKT-8, ao 
passo que os portadores_ da forma benigna 
- cuberculóide, têm um predomínio de linfó
citos "ajudantes" OKT-4. 

A doença tem, atualmente, um prognóstico 
de controle ou cura razoa:velmente_bom, con
siderando.::_se a t~rapêutica à dísposição dos 
órgãos de saúde pública e preconizada pela 
Organização Mundial de Saúde, ou seja, a dap
sona, a rifampicina e a dofazimina, num efi
cient.e esquema tríplice. 

Miller (Principies of internal medicine, Mac
graw-Hill, New York, 1987, PP- 636) textual
mente coloca: "Risk of transmission is very 
Jow, even in untreated patients, and no unu
suadl infection centro! precaution are required 
when patientes are hospitalized". 

·-- ·~----~·---~-· ·~---- -----

Citando a POrtaria n~ 165 do MiriiStério da 
Saúde, de 17 de maio de 1976: "O controle 
da hanseníase tem porobjetivo reduzir amor
bidade, prevenir as incapacidades, preservar 
a unidade familiar e estimular a integração 
social dos doentes, conforme as caracterís
ticas de" cada caso". Determina, ainda "a aboli
ção da prática de afastamento dos filhos de 
seus pais enfermos". Estabelece, a seguir, que 
"a hosPitalização de doentes deverá ser feita, 
de preferência, em hospitais gerais, reservan
do-se os hospitais especializados para casos 
de indicação específica, sempre buscando a 
limitação do tempo de permanência". Aquele 
diploma legal considera prioritária a_ elimina- -
ção de "falsos conceitos relativos à alta conta
giosidade da -ao-eh'ça à sua incurabilidade e _ 
à compulsoriedade da interaç:áo -do doente". 
Depreende-se, portanto, que tal Portaria, res· 
paldada nos mais modernos conceitos cientí
ficos, relega a um plano secundário_ a conta
giosidade da doença, especialmente nos con
tatos fortuitos, como no caso dos processos 
envolvidos numa eleição. 

, Portanto, julgamos descabidas e extempo
râneas_ as medida~ _hjgiênicas propostas nos 
art. 51, 151_e 157 do nos:s:p_ Çódigo Eleitoral, 
que preconizam o recolhimento e a desinfec
ção dos títulos eleitorais dos hansenianos. Por 
carecerem de fundam'entação cíentífica e por 
introduzirem uma desnecessária e odiosa ati
tude dis_criminató® _ç_ontra estes brasileiros, 
propomos aqui a sumária ~ogação dr:: tais 
artigos,. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1989. 
-Senador Márcio Lacerda. 

LEG/SU.çAO CITADA 
LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

fnstitu{ó Código Eleitoral 

·--- .. -----·-·--·-·--
Art. 51. Nos estabelecimentos de interna

ção coletiva de hansenianos, somente pode
rão ser alistados como eleitores do Munidpio 
os- doentes que, antes do internamento, resi-
diam nO -territóríO do Município. - - -

Art. 151. Nos estabelecimentos de inter
nação- coletiva de hansenianos serão obser-
vaâas as seguintes normas: -

I - na véspera do dia do pleito o diretor 
do sanatório promoverá o recolhimento dos 
títulos eleitorais, mandará desinfetá-los conve
nientemente e os entregará ao Presidente de 
cada Mesa Receptora antes de iniciados os 
trabalhos; 

U - os eleitores votarão à medida em que 
forem sendo chamados, independentemente 
de senha; 

m- ao terminar de votar, receberá o eleitor 
seu titulo, devidamente rubricado pelo Presi-
dente da Mesa; __ _ __ ~ 

IV-o Presidente da M-esã rubricará a folha 
individual de votação antes de -colher a assina
tura do eleltor. 

M. 157. Nos estabelec_im_ent.o_s de inter
nação coletiva, terminada a votação e Iavrj:tda 
a ata da eleição, o Presidente da Mesa aguar
dará que todo material seja submetido a rigo
rosa desinfecção, realizada sob as vistas do 
diretor do estabelecimento, depois de encer
rado em invólucro hermeticamente fechado. ______ ,,., ____ ,._, ____ , __________________ _ 

(À Comissão de Assuntos Sociais
competência terminati_va) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, proPÇ>sta que será lida pelo 
-sr. 1 ç Secretário. 

_É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSmUIÇÁO N• 4, DE 1989 

Acrescenta um parágrafo 6" do art. 5" 
-- do_ Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. A - • -

As Mesas da Câmara: dos Deputados e do . 
Senado Federal, nos teimas do § 39 da art. 
60 da ConStituição Federal, promulgam a se
guinte Emendã ao texto constitucion~l: 

Artigo úni~o. Acres_cente-se ao artigo 5~ 
das Disposições Constitucionais_ Transitórias 
mai~ o parágrafo 6?, com a se_guinte redação: 

- ~·§ 6~ Não se aplica. às eleições 'de 
- 1990 e disposto no art. 16 da Consti-
tuição". 
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Justificação 

Nos termos da redação atual do art. 16 "a 
lei que alterar o processo eleltoraJ só entrará 
em vigor um ano após sua promulgação". 

O objetivo, do artigo constltudonal é, sem 
dúvida alguma, evitar casuísmos e, também, 
possibilitar o conhecimento prévio das n6r· 
mas que regerão o processo eleitoral a fim 
de tomá-lo mais racional, evitando atropelos 
de última hora. 

A redação do art. 16, entretanto, além de 
dar causa a dúvidas é extremamente rigorosa, 
dando, inclusive, margem a interpretações 
que impossilltam qualquer alteração do pró
cesso eleitoral para as eleições de 1990. 

Segundo se depreende das disposições 
constitucionais, o pleito do próximo ano deve
rá rea1izar-se em 3 de outubro. Em sendo as
sim, inócuo seria qualquer tentativa de discipli
namento por lei das referidas eleições .. Ressal
te-se, ainda, que após a promulgação da Mag
na Carta em vigor, diversas sltuaçõe$ novas 
tiveram que ser reguladas e muitas outras tiVe
ram que ser adaptadas às suas disposições. 

A inclusão de mais um parágrafo ao art. 
59 das DiSposições Constitl.lcionais Transitó
rias tem o _objetivo de viabilizar o disciplina-
mente do pleito de 1990. _ _ 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 19.89. 
- Ronan Tito - Mansueto de Lavor - 8ui 
Bacelar - Edison Lobão - Francisco Ro
Uemberg-Antônio LuizMaya -Louremberg 
Nunes Rocha -Meli"a Filho- Gérson Cama
ta- Mauro BenevideS -Iram Saraíva- SU
vloName- Chagas Rodrigues-_Mauro Bor~ 
ges - Pompeu de Sousa -Mendes Cana/e 
-Hugo Napoleão- Gomes Carvalho- Uit!
son Martins -Áureo Mel/o -Mauricio Corréa 
-Aiuizio Bezerra- Jamil Haddad -Jarbas 
Passarinho -José Agripino-Ney Maranhão 
- Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A proposta de emenda à constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições 
especificas constantes dos art. 354 e seguintes 
do regimento interno. . 

Os Srs. Uderes deverão encaminhar à Mesa 
os nomes dos integrcmtes de suas bancada"s 
que deverão compor, de acordo com a pro
porcionalidade partidária, a comissão de 16 
membros incumbida do exame da matéria. 
Dessa comissão, que a presidência designará 
dentro de 48 horas. deverão fazer parte, pelo 
menos, sete membros titulares da Comissão 
de Constituição, Jus!iç~ e Cidadé'!nlª· A comis
são terá o prazo de 30 dias, improrrogáveis, 
para emitir parecer sobre a proposição. (Pau
sa.) 

Sobre a Mesa, oficio que será lido pelo Sr. 
19 Secretário. · · 

É lido o seguinte 

OF/CESF/015/&9 
Brasília, 21 de setembro-de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3<> do art. 91 do Regimento 

Interno, com a redação dada pela Resolução~ 
rt' 18, de 1989, comtiriico a Vossa Excelência· 

que esta Comissão aprovou o PLS n9 113/88, 
que autoriza o Poder _Executivo a instituir a 
"FundaçàO Universidade Federal de Impera
triz", com sede na cidade de idêritica denomi
nação rio_ Est&4o do Maranhão, e dá outras 
provldências, na reunião de 20-9-89, por 11 
(onze) votes. 

Na oportunidade renovo a V. EX' meus pro
testQs de elevada estima e consideração. -,
Senador João Me-nezes, Presidente em exer
dcio. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~ Com referência éi:o expediente que acaba 
de ser lido, a presidência comunica ao plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 3o a 69, do 
Regimento Interno, depois de publicada a de
ciSão da Conlissão no Diário do Congresso 
Nacional, abrir-se-á o prazo de 72 horas para 
interposição de recursos, por um décimo da 
corrlpoSição da casa, para que o Projeto _de 
Lei_do Senado no 113, de 198"8~-se"ja apreciãdq 
pelo plenário. Esgotado esse prazo sem a in
terposl,çái:i-'de recursos, o projeto será reme
tido à Câffiara dos Deputados. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimentO que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

_____ É lido o seguinte 

REQ(IERIMENTO N• 538, DE 1989 

6-Quais as razões para a eScolha das Em
presas Export Development Corporations ~ 
ECO e Therotlanics Internacional Limited, pa
ra a realização da operação e manutenção 
dos equipamentos? 

7- O Acordo Brasil/Canadá, referido no 
processo, foi aprovado pelo Congresso Nacio
nal? Enviar cópia. 
8-O que significa, no caso em tela, Co-

missão flat? - --
9- Explicar, a cláusula li1 - Obrigações 

da União, do Termo ck> Convênio: 
. - 'Taxas -de firiandamento e deSpesas.· 

Sinal de até 5% do valor do emprés
timo deverá ser pago no prazo de 30 dias 
a contai' da data da assinatura do acordo 
do_empréstimo."' 

A quem será paga essa taxa de 5%? . 
1 O-Outras informações que possibilitem 

o pleno conhedmento da m~éria. 

Justificação 

Com a referid,_a_Mensagem n9168,_de 1989, 
o Senhor Presidente da República sUbmete 
à deliberação do Senado Federal pedído de 
autorização para contratr duas operações de 
crédito externo, no valor total de US $ 
12,131,011.00 (doz.e mi1hões cento e trinta __ 

Sr. Presidente, e um mil e onze dólares norte-amerícçmos), 
Nos termos do ait. 216; indso I, do Regi- junto à Export Development Corporation -

menta Interno, requ'eiro a V. ~ se digne soli- EDC, e Therationics Internacional Umited, 
citar ao Senhor Ministro da FaZenda as infor- destinadas a financiar a importação de equipa
rriciçõeS e _dpcl.lmenlos a seguri assinalados, mentes da radioterapia para o "Programa de 
a fim de que possa, com conhecimento da Reequipamentàs de Hospitais de Oncologia". 
matéria, proferir o meu vOto sobre a Mensa-
gem n" 168, de 1989 (Mensagem no 391 , de_ A Nova Carta Magna estabeleceu, contrOles, 
7-8-ª9, na origem), do Senhor Presidente da. pelo Poder Legislativo, sobre opera-ções finan-
República, em tramitação nesta Casa. ceiras em moeda estrangeira de interesse da 

INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
SOLICITADOS Territórios e dos Municípios. 

1-Se _o referido" ''Programa de reequipa- Tal atribuição foi consignada, corno compe-
mento de oncologia" foi aprovado pelo Con- tênda prtvativa, ao Senado Federal, pelo art. 
gresso Nacional, em termos do orçamento - 52, inciso V, da Constituição Federal, que reza: 
de 1989, vez que o àri 167, in-ciso VIII, da "'Art. 52. Compete privativãmente ao 
ConstitUiçá-o Federal, prevê: Senado Federal: 

"Art. 167-Sáo vedados: I - -
_I_ .-......... , .. -.......... .-.... .-.: ... ~ . .-.. M. ... ~ .. ···-......... - v-;~u;;i;~; .. ~p~;~·ça~;--;;;~;:~~ ... d~· 

.. natureza financeira de interesse da União, 
Viii·:::.:.:·~'";.rtii~Ç§~~-~~~-~~·Ck;rl;;ç~ ieg; - dos Estados, do Distrito Federal, dos Te"' 
lativa específica, de recursos_do orçamen- ritórios e dOs ~unicípios;" 
to fiscal de seguridade social para suprir Em função das extraordinárias e graves res-
necesstdades ou cobrir déficit de empre-~ ponsabilidadcs .que pesam sobre à tâmara 
sas, fundações e fundos, lncluslve dos Alta do Parlamento Nacional, relativamente a 
mencíonados no art. 165, § 59;" todo o processo de endividamento riacional, 

2-Em que c_onsiste o "Programa de Ree· tendo em vista não emperrar à caPtação da 
quipamento de Hospitais de Oncologia", poupança externa e interna para ajudar no 
Quais as ~uas .caracterfsticas? _ processo de desenvolvimento do pais, e, so

bretudo, para não permitii' que os recursos 
3-QUais as entidades beneficiadas do re- públicos sejam utilizados de m·aneírã deletéria, 

_ ferido. Prograf!la de Oncologia? Quais os crit~ o Pferiário cOoU üma: Comissão Es{ie'éíaf para 
rios adotados para a escolha das_ referidas enti~ regulamentar a apreciação de tais-peaidos de 
dades? Houve ücitação públfca? autorização senatorial. - · · - -

4 _-Existe similar nacional para os equipa- Dentre os vários pontos que estão a ·merecer 
mentes a serem importados? a imediata aprovação da Casa, até mesmo 

5-Houve concorrêndã. pública para a porque são exigências Constitucionais, desta-
aquisição? camas o seguinte: 
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1 -transparência total das contas públicas, 
signtficando que nenhuma operação de cré
dito será contratada sem a aprovação do po
der político competente, à luz de todas as infor
mações necessárias ao pl~o conhecimento 
da matéria: sua prioridade; seu impacto nas 
finanças; quem serão os beneficiados, e, quem 
e como será paga a conta; 

2-a capacidade de pagamento é o ·parâ
metro definítivo qUe norteará a assunÇ~o de 
novos compromissos; 

3-as diretrizes orçamentáriaS aprovadãs 
pelo Poder Político _definirão os objetivos, me
tas e prioridades da admin-istração pública. 

No caso em exame, constamos que a men
sagem que solicita autorização do Senado Fe
deral para a União, através do Ministério da 
Saúde, contratar operações de crédito externo, 
destinada a financiar o ''Programa de Reequi
pamento de Hospitais de Oncologia", não se 
faz acompanhar dos documentos necessários 
à apreciação da matéria, raúlo pela qual resol
vemos encaminhar o presente requerimento 
de informações. 

Saia das SesSões, 4 de outubro de 1989. 
-Senador Marcos Mendonça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O requerimento lido vai ao exame da Mesa. 
(Pausa.) ~ 

Sobre a mesa, requerimento que Será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 539, DE 1989 

NoS termos do art. 397, l, do Regimento 
Interno, requeiro a convocação de Sua Exce
lência o Senlior Ministro dos Transportes, Dr. 
JOsé Reinaldo Tavares, a fim de que, perante 
o Plenário, preste informação pertinente à sua 
Pasta, especialmente com relação à situação 
das estl:ªdas brasileiras~ 

Saia das Sessões, 11 de outubro de 1989. 
-Senador Gomes Carvalho. 

O SR.- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido será incluído em Or
dem do Dia, nos termos do item 9, alínea 
c, inciso 11, do art. 255, do Regimento Interno. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 16 Secretário. 

E: lido o seguinte
9 

REQUERJ~TO i'!• 540, DE 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena-
do Federal, -

JoãoAssis Meira Filho, Senador ~epresen
tante do Distrito Federal, registrado nesta Casa 
Jegiferante sob o n" 70, vem requerer a V. Ex•, 
com base no Art. 43, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Féderal, deferimento ao 
pleito de licença -médica no período de cinco 
dias, a partir do dia 9 do corrente,_ 

Nestes Termos pede deferim-ento 
Brasília, 6 ae OutubrO de 1989.- Senador 

Meira Filho. . -

ATESTADO 

Atestamos, para os deVidos fins, _qu_e o Se
nhor Senador Meira Filho encontra-se impos
sibilitado para o trabalho por 5 (cinco) dias, 
necessitando_ de repouso. 
CID 386,0/1 

Em, 2 de outubro_de 1989.- Dr. .Aderbal 
Jurema Júnior- CRM-DF 776 CPF 
004 79403.4 ~D-r . .Afltonio de Gouveia H. Filho 
- CRM-DF 594-Dr. A. C AmOr/m da Costa 
CRM-DF 1792 CPF 066853741187. ~~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido se encontro devida
mente instruído c~m laudo previsto no incisa 
l do art. 43, do Regimento Interno. __ 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Seitadores que -o _aprOVam qu~i~am 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica ·concedida -a liCença solicitada. (Pa~) 
Sobre a mesa, requerimento que será lido 

pelo sr. J9 Secretário. 

t.Jido .à seguinte 

REQUERIMENTO N• 541, DE 1989 

·s~_nhor ~residente, 
- ---- -- . 

Solicito a V. Ex• o abono de faltas às sessões _ 
dos dias 28 e 29 de setembro próximo passa
do, de~do à impossiQilidade de comparecer 
aos trabalhas desta Casa por mptivo ele saúde, 
cQDforme atestado médico anexo. 

Sem mais para o momento reitero protestos 
de_ elevac;Ja estima e apreço. 

Atenciosamente, João Castelo.-

o #,_cflo.- r e;r, 
~!.-<~~ 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido se encontra devida
mente instruído com o laudo previsto no inciso 
I do art. 43 do Regimento Interno. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
Em cãnseCjüência da deliberação do Plená· 

rio, fica concedida a licença solicitada. (pausa.} 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-A Presidência recebeu, da Deputada Maria 
de Lourdes Abadia, os seguintes anteprojetos 
de lei: 

-que cria, no Governo do Distrito Federal, 
a Região administrativa de Ceilãndia e deter
mina outras providências; 

--Ctue cria, no Governo do Distrito Federal, 
a Administração da Cidade satélite de Samam
baia e determina outras providências; e 

--qUe cria, no Governo do Distrito Federal, 
wn grupo de trabalho para redefinir as regiões 
administrativas do Distrito Federa1. 

Nos termos do Parágrafo úriico do artigo 
29 da Resolução n? 157, de 1988, as matérias 
serão despachadas à Comissão do Distrito Fe
deraL 

.-1 ..::..:-- L.~::.-

São os seguintes os anteprojetos rece
bidos 

ANIEPROJErO DE LEI N• , DE 1989 

(Da Deputada Maria de Lourdes Abadia) 

Cria, nO Governo do Distrito Federal 
a Região Admiriistrativa de Ceilândia e 
determina outras providências. 

Art ,1 ~ Fica criada, no Governo do Distrito 
Federa1, a Região Administrativa de Ceilândia, 
desmembrada da Regfão Administrativa de 
Taguatinga :- RA-IIL 
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Art 29 Fica criado um Grupo de Trabalho 
constituído por representantes do Governo do 
Distrito Federal, para no prezo de 90 dias suge
rir e propor todas as providências necessárias 
à criação da Região Administrativa de Ceilân
dia. 

Art 39 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justlflcação 

Ceilândia hoje é a maior Cidade Satélite do 
Distrito Federal, com aproximadamente 600 
mil habitantes e ainda .se encontra localizada 
na Região Administrativa de Taguatinga -
RA-Ul 

Com 18 anos de existência já possui consi
derável infra-estrutura básica, satisfatórios 
equipamentos comunitários, áreas urbana e 
rural e urna população com necessidade e 
aspirações diferenciada da Região Adminis
trativa de Taguatinga. Desde sua criação Cei
Jândia reivindica sua justa e merecida autono
mia, definição de seus limites geográficos de 
acordo com sua expansáo e o fortalecimento 
de sua estrutura administrativa. -

Sala das Sessões, de 1989. - Deputada 
Maria de Lourdes Abadia. 

Al"'TEPROJETO DE LEI I'!• DE 1989 

(Da Deputada Maria de Lourdes Abadia) 

Cria, no Governo do D1Strito Federal 
Administração da Gdade Satélite de Sa
mambaia e determina outras providén· 
cias. 

Art. 19 Fica criada, no Governo do Distrito 
Federal a Administração da Cidade Satélite 
de Samambaia, desmembrada da Adminis
tração Regional de Taguatinga. 

Arl 29 A Administração da cidade Satélite 
de Samambaia terá no Governo do Distrito 
Federal, tratamento idêntico e do mesmo nível 
hierárquico adotado para as demais Cidades 
Satélites. 

Art 39 Fica criado um Grupo de Trabalho 
constituído por representante do Governo do 
Distrito Federal para, no prazo de 60 (sessen
ta) dias, sugerir e propor todas as providências 
necessárias à implantação da Administração 
da Cidade Satélite de Samambaia. 

Arl 4o Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicaçãO, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A Cidade Satélite de Samambaia foi criada 
com objetivo de atender principalmente a de
manda habitacional do DF. --

O grande contingente popuJacional que 
atualmente ela recebe, com a execução do 
projeto de assentamento das populações ca
rentes, requer medidas urgentes no sentido 
de orientar e atender as necessidades urbanas 
e comunitárias. 

A exemplo da Cidade Satélite_ de Ceilândia, • 
que na época da sua implantação era também 
vinculada à Administração Regional de Tagua
tinga, com grandes dificuldades, geradas pe-

las diferenças das aspirações _da população, 
pelas necessidades básicas específicas e pelo 
estágio de _desenvolvimento de cada uma. 

A Cidade Satélite de Samambaia necessita 
de tratamento_ especial diferenciado a Cidade 
Satélite de Taguatinga, prindpiHmente nesta 
fase de implantação, em face do acúmulo de 
sêrios Pfobfeinas advindes das remo-ções e 
integração no novO núcleo habitacional. 

Com sua administração própria segura
mente ela se consolidará com mais eficácia, 
maior fiscalização e orientação no ordena
mento urbano e terá suas necessidades aten
didas com mérior rapidez dentro das aspira
ções comunitárias._ 

Sala das Sessões, de de 1989. 
-JI1an"a de Lourdes Abadia. 

Al"'TEPROJETO DE LEI I'!• DE 1989 

(Da Deputada Maria de Lourdes Abadja) 

Cria, no- Governo do Distrito Federal 
um Grupo de TrabtJlho para redefinir as 
regiõe_s administrativas do Distrito Fede
ral. 

Art. 19 Fica criado, no Governo do Distrito 
Federal, um Grupo de Trabalho, constituído 
por representantes do Governo do DF para·, 
no prazo de 90 dias, redefinir as regiões admi
nistrativas de acordo com a atual realidade 
do Distrito Federal. 

Art. 29 A nova proposta das regiões admi
nistrativas, elaborada pelo Grupo de Trabalho, 
deverá ser encaminhada às secretarias e ór
gãos do Governo do DF para um amplo deba
te entre instituições públtcas e privadas, _enti
dades de classes e organizações populares. 

Art. 39 Fica determinado o prazo de 30 
dias para os debates e 1 O dias para o encami
nhamento do projeto de lei das novas regiões 
administrativas do DF. 

Art. 4? Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A legislação que define as atuais regiões 
administrativas do Distrito Federal e seus limi
tes g-eográficos, está distante da atual reali
dade urbana, popuJacionaJ, económica e so· 
cial do Distrito Federal. 

Constantes pioblemas e sérios conflitos são 
sistematicamente gerados pela dicotomia en
tre a legislação vigente e esta realidade em 
face do crescimento urbano e rural dos últi
mos 10 anos. 

Daí a urgência de um estudo aprofundado 
das atuais áreas urbanas e rurais, das caracte· 
rísticas de cada cidade satélite, da grande con
_centração _de populações carentes em deter
minadas áreas, da vocação de cada uma delas,. 

- sem perder de vista também a influência das 
cidades_do entorno. 

Acredito que uma proposta definindo a nova 
difusão territorial para o Distrito Federal ati-a
Vés das sUas regiões- ·adrriiriistr-ativas, tendo 
em vista atual reâ1idade, facilitará muitO a ges· 
tão governamental no planejamento partici
pativo, minfrriizandO asslrri problemas existen-

0 tes e maximizando os recurs_os disponíveis. 

atendendo dessa forma as reais necessidades 
e reivindicações destas comunidades. 

Sala das Sessões, de de 1989. 
~ Deputada Maria de Lourdes Abadia. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Meira 
Fúho. 

O SR. MeiRA FILHO (PMDB - DF. Pro
nuncia o seauinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
aproveito a oportunidade para reverenciar, 
desta tribuna, o sentimento religioso de todo 
o povo brasileiro pelo transcurso, hoje, do "Dia 
de Nossa Senhora Aparecida", Padroeira do 
Brasil. 

Hoje também é o "Dia da Criança". 
Ainda aproveitando o ensejo, quero mandar, 

desta tribuna do Senado Federal, os meus 
parabéns, as minhas congratulações a quan
tos, até no anonimato, por espírito cristão e 
patriótico, trabalha na busca de um padrão 
de vida melhor para as nossas_ crianças. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. ME1RA FILHO - Pois nãO, nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Meira 
Filho, V. Ex• presta esta homenagem à criança 
brasileira no dia que lhe é consagrado. Desejo 
também associar-me à manifestação de regO· 
zijo que V. Ex~ externa, .:;~través da tribuna do 
Senado Federal. - -

Nós, legisladores ordinários, e, em 
1987/1988, Membros da Assembléia Nacional 
Constituinte, tiVemos sensibilidade para fazer 
inserir, na nova Carta Magna do País, -dispo
sitivos que garantissem à criança brasileira to
dos os direitos inerentes à alimentação, saúde, 
moradia, enfim, pudéssemos oferecer amparo 
necessário às crianças do Brasil. Ao relembrar 
esse fato, entendemos que nós, Senadores 
e Deputados, investidos até 5 de outubros do 
ano passado na importante missão de elabo
rar a Carta Magna do País, evidenciamos a 
indispensável sensibilidade para fazer constar 
da nova Lei Fundamental brasileira esses dis
positovos que vão garantir a assistência do 
Poder Público às crianças brasileiras. 

O SR. MEIRA ALHO -Muito obrigado 
pelo aparte, ilustre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Gomes Carva1ho - COncede-me 
V. EX' um aparte, nobre Seriador? 

O SR.Me!RA ALHO -Ouço V. Ex', no
bre Senador. 

O Sr. Gomes Carvalho- Nobre Senador 
M.eira Filho, associo-me às duas manifesta
ções de V. Ex~ relativamente à data de hoje, 
em que se homenageiam a Padroeira do Bra
sil, Nossa Senhora Aparecida, e também as 
crianças brasijeiras: O nobre Senador Mauro 
Benevides foi muito feliz quando dissertou, de 
forma rápida, acerca da inclusão, na Consti
tuinte, dos direitos da criança. Felicito V. EX' 
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por ter lembrado, de forma anônima, inclusive, 
todas as crianç_as, na homl:,!nagem desta da_ta. 

O SR. MEJRA FILHO - As palavras de 
V. EX' me dão aquele equilibrio necessário a 
continuar a minha fala. 

O Sr. Leite Chaves- V. Ex• me concede 
um aparte, nobre Senador Meira Filho7 

O SR. MEIRA ALHO- Ouço V. Ex', no· 
bre Senador. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador 
Meira Filho, V. Ex" é teStemunha de que uma 
das grandes preocupações da Constituição 
que elaboramos foi a criança. Ontem, infeliz~ 
mente, assistimos ~ uma çena deplorável no 
Rio de janeiro: milhares de crianças com ban
deiras, com faixas, na rua, pedindo que não 
fossem esquecidas. Elas esfão descambando _ 
para a miséria absoluta e para o crime. Então, 
defender direitos humanos quando se deixam 
crianças nas ruas é realmente grande h_ipo
crisia. Esse pronunciamento de V. Ex• em 
relação às crianças haverá de consid~rar esse 
lamento das ruas do Rio de janeiro, uma das 
cidades ante-salas do País. E o que não ocorre 
no resto do Brasil? Somos um país de futuro 
comprometido com q nosso futuro. Quantos 
países resolveram, há muito tempo, este pro
blema! E nós continuamos neste estágio de 
miséria em todas as faixas etárias da popula
ção, e mais desumanC~mente em relação às 
crianças _do Brasil, que, daquela forma pun· 
gente e emocionante, pedem que os adultos, 
os brasüelros, delas se lembrem; para que não 
se transformem em marginais, o que em 
maioria já são. Em 1975, eu me referia a que 
havia o êxodo às cidades e que se estavam 
criando os "trombadinhas", não havia escolas 
e as cadetas, dentro de alguns anos, seriam 
insuficientes - é o que vem ocorrendo, é o 
que está ocorrendo. De forma que V. Ex" faz 
bem em fulcrar o problema, não para as crian
ças de faces rosadas, mas, sobretudo, para 
essas que _serão, realmente, o nosso grande 
problema e que são o nosso grande desafio. 

O SR. MEIRA ALHO - Sou muito grato 
ao ilustre Senador Leite. Chaves, que velo trazer 
o equilíbrio necessário a fim de que eu me 
mantenha correto neste pronunciamento. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR . .MElRA FILHO - Pois não! Ouço, 
com prazer, o aparte do nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- Nobre Senador 
Meira Filho, também como os nobres Colegas 
que me antecederam, congratulo-me com V. 
EX pela comemoração desta data tão impor
tante. Realmente, a criança deve ser tratada 
ainda na gravidez. As mães das futuras crian
ças, principalmente as mais pobres, devem 
receber, por parte do Poder Público, tratamen
to especial para que os __ seus filhos, ao nasce
rem, possam ter boa alimentação, desenvol
vimento adequado e, assim, um cérebro que 
venha contribuir para a continuidade de sua 
vida. 

É muito comum, nobre Senador, no sertão, 
indagar a uma criança e não obter pronta
me:nte_ resposta. 8a diz: -''_O Senhor pergun
tou_issaZ:.SUa mente não consegue guardar 
a indagação feita, porque ela não foi alimen
tada suficientemente, não foi_ criada de ma
neira a ter reststência, a ter mente sadia. De 
forma qlie uma das providências que o Gover
no deve to~ar é mandar_ examinar as partu
rientes, para que a criança já nasça com -toda 
essa força, e, assim, tenhamos jovens fortes, 
porque um País de riqueza incomensurável 
como o nosso necessita de jovens sadios para 
ser competente e objetivo. 

O SR . .MEIRA ALHO - Muito obrigado, 
Senador Afonso Sancho_. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Por· ser o Brasil õ País cOntinente que é 

e por existir nele iihensa população infantil 
vivendo "Ao Deus dará'', a bem da verdade, 
muit'? pouco temos feito_ na busca de um pa
J:!rão de vida melhor para as nossas crianças. 
E piééíSõ fazer muitO, câda vez mais, e não 
ficar ápeilãS fãlando. Porque falar, todo mundo 
fala, m~. na hora 9e faz:er, na- hora de ai-rega
çar as mangas da camisa para trabalhar, aí 
a coisa muda um pÔuco de figura. Não é fácil 
lidar COrt:J as crianças, todos nós sabemos. 
Come"Ça: que elas, na sua: stmPJíddade infantil, 
acham que nós, os adultos, somos muito 
compiicãdos. Na verdade, !lO. que diz respeito 
ag_ tr_~~~que temos dado ao problema do me~ 
nor abandonado em Oosso País, todos nós, 
sem distinção temos sido realmente muito 
complicados. Ainda ontem, no Rio, os meni
nos de rua saíram em passeata -·e é boin 
que-se-diga- muito bem organizada, pedindo 
oU melhor, reivindicando que nós os políticos, 
Võlemo5: logo, o quanto antes, o có(:li9o de 
menores. - - -

-Numa fãixa, diziam- os meninoS: "Não pode
mos viver sem o nosso eStatuto". 

Então,~ Sr. Presidente e Srs. Senadores, as 
crianças já estão até reclamando de nós, o 
que lamentavelmente nos faz crer que o que 
temos feito por elas, até hoje;ê como se fosse 
um pingo_ D"~gua no meio do mar. 

- A prova diSto é que aqui mesmo, o centro 
-das decisões nacionais, Capital do Brasil maior 
País da Amérjca Latina, foi consagrada recen~ 
temente c:ornp Monumenió_-Cultural da Huma
nidade. É triste Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
e é uma afronta a todos nós, o abandono em que vivem as crianças, que logo se trans
fOrmam em meninos de rua. 

Aliás, sobre este assunto, é borrl que escute· 
mos neste instante, o -que diz o Secretário de 
Segurança de Brasília, num recente relato que 
me foí enviado e que muito me impressionou: 

"Precisamos investir Jogo e urgente na 
melhoria e ampliação da noss<;~. capaci
dade de contenção dos menores infra
tores- quer dizer, meninos bandidos. 

A Problemática do Menor Abandonado, 
os chamados meninos de rua das cidades 
brasileiras, aponta um gravíSSimo desafio 
nacional e, naturalmente deverá _ser ur
gentem~~te enc::arada por uma Politica 

de Assistência Social, de Educação e de 
RecuperaÇão de nossa juventude. 

O menOr infi'ator. no· ei1tánto e infeliz
_ mente, insere-se na área de Segurança 
Pública, pois é ele- para desgraça nq_ssa 
-o protagonista principal de uma rotina 
diá_ria que traz.muita dor de cabeça à polí
cia das grandes cidades brasileiras. O Me
nor participa de assaltos (roubos) furtos, 
latrocíniõS, furtos de veículos e é - para 
desgraça nossa, - usuário de drogas e 
até _trgfiç_r;mt~. lndentificado_ é detido, sub
metido a investigação social e sendo rein
cidente ou considerado perigoso, é reco
lhido em estabelecimentos de conten
ção~'. 

Agora é que começa outro drama do jovem 
abandonado: Departamento de Retenção do 
Menor, diz o Secretário de Segurança. 

São órgãoS extrem-amente carentes, defi
cientes em estrutura, em organizaçãO e em 
capacidade fisica de contençao. De forma al
guma esses novos jovens são submetidos a 
qual!(uer ação reeducadora ou re"ssocializa
dora de valor que mereça crédito. Pelo centrá-_ 
rio, continuam na intimidade com o crime, 
fogem e retomam à criminalidade desta vez 
rriais aprimorados e mais experientes nessa 
atividade, 

Protegidos por uma impunidade que não 
tem sentido, os menores delinqüentes perma
necem neSSa ctrarida infernal até _ço_rnpleta
rem 18 anos, quando, muitas vezes, modi
ficam Seu_ comportarilento pela consdência 
da perda das proteções legais. 

Como Senador por Brasília, tenho o dever 
de trabalhar na busca de soluções para os 
nossos inumeráveis- problemas pOis foí para 
isto que fui eleito.. - --

O Sr. Ro~:~an Tito - Pert)'lite-me V. Ex 
um aparte, nobre Senador? - ·- ----

0 SR. MEIRA ALHO- Meu Uder, nobre 
Senador Ronan Tito, é um prazer. V. Ex• me 
ajuda e me equilibra no meu raciodnio. 

O Sr. RonanTito-A V. Ex•, nobre Sena
dor, o_que não falta é equilíbrio. No entanto, 
devo dizer a V. Ex• qUe uma das experiências 
mais fortes da rriinha vidil fcii a honra de servir 
ao Governo de Tancredo Neves. em M.iDª-S 
Gerais, como seu Secretário de Trabalho e 
AçãO Social. E nessa parte da Ação So"cial, 
justamente, es~va a Febem. Tive que lidar 
com a questão da criança carenciada, abando
nada, criança de rua, durante dois anos. Na
quela época, tive como auxiliar o extraordi
pário pedagogo Professor António Carlos Go
mes da Costa, que hoje está servindo ao De
partamento da Unicef, da ONU em Minas Ge
rais. Naquela época aprendi demais. Aprendi 
na prática, foi um apreridizado dolorido. Um 
país q!Je n~o estima, um país que não investe 
na sua infância, um país que tem, que exibe 
essa chaga imensa, uma quantidade extraor
dináriã de crianças e adolescentes carencia
dos e abandonados, nos remete inicialmente 
a algumas perguntas. Abandonados de _guem? 
Inicialmente da família; segün~o. da socieda~ 
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de; terceiro, do Estado. Certa vez, lancredo 
Neves, quando foi abrir, justamente num dia 
como este, em 1983, a "Sem_ana da Criança", 
qualificou isso como crime de lesaMpátria, por
que a criança é o nosso melhor patr'imônio, 
a nossa melhor matéria-prima. O homem é 
a maior riqueza de um país. No entanto, o 
futuro·- deste Pais, cj"ue é constituído da sua 
juventude, das suas crianças, abandonadas às 
vicissitudes da rua, é qualquer coisa de grave 
para o Brasil e desgraçado para a sua sode
dade. Estava no meu Gabinete despachando 
- custa-me arranjar um momento para isto 
-, quando ouvi o pronuncíamento de V. Ex•, 
que me provocou em diversos itens. Por isso 
acorri a este plenário. Não vim dar socorro; _ 
vim pedir socorro. V. Ex" narra o episódio que 
aconteceu ontem no Rio _de Jarielro corretaM 
mente. Apenas uma palavra está incorreta, 
quando diz que as crianças, numa passeata 
ordeira- disse muito bem V. Ex', e é verdade 
-reclamavam de nós - aí V. Ex~ diz - "o 
o. Parece sinónimo, Ex" No entanto, aqui, no 
Senado Federal, neste instante, correm dois 
projetas:_ um, d_e_ _código, oriundo de alguns 
juízes -e agora tenho que me deter um pouM 
co, para dar uma explicação. A legislação auto
ritária que tivemos durante estes anos todos, 
e que permanece, toma o juiz proprietário da 
criançf.!. Ele pode tudo. Ele substitui o poder 
pátrio; ele substitui o delegado e é o próprio 
juiz. Nunca numa sociedade civilizada uma 
pessoa só pôde acumular tantas funções. Por 
isso, apressamo--nos a apresentar ao -congres
so Nadonal não um código, mas um estatuto. 
E esse estatuto, nobre_ Senador Meira Filho, 
apesar de ser assinado por este modesto Se
nador lá das Minas Gerais, não é de minha 
autoria; é fruto do trabalho de pedagogos e 
de pessoas interessadas neste assunto. Diria, 
mais do que interessadas, estão dedicadas a 
tentar ser pais e mães dessas crianças que 
a sociedade, a famma e o Estado acabaram 
por abandonar. O trabalho, no final, tem a 
assinatura de, no mínimo, quinze grandes pro
fessores. Quando foi apresentado o nosso pro
jeto no Senado Federal, o projeto que leva 
a minha assinatura, alguns juízes-ainda hoje 
ouvimos um juiz de Blumenau dizendo que 
é favorável ao estatuto e não ao c-ódigo, e 
muitos juízes o sifo também -alguns juízes 
acorreram a esta Casa, para que o PreSidente 
Nelson Carneiro subscrevesse o projeto e des
se entrada ao projeto do Código do Menor. 
Daí eu tentar recolocar as palavras que muitas 
vezes são eufemismo e, às vezes, sinónimos, 
mas tecnicamente querem diz.er coisas díspa
res, e no caso é verdade. Então, temos que 
lutar desesperadamente para aprovar o esta
tuto, principalmente a parte em que os juizes 
agridem com maior virulência, a parte do esta~ 
tuto em que transferimos a um conselho o 
cuidado da criança desamparada na sua cida
de. Tiramos isso do juiz e colocamos a cargo 
da prefeitura. Tiramos do Poder Judiciário e 
colocamos justamente sob a direção da políti
ca. Estamos numa Casa política, e, depois de 
muitos anos de ditadura, temos que falar de 
política de cabeça erguida. Por que colocar 
uma comissão gerida pelos políticos? Porque 

oS p61íticos-sào fnais sensíveis ã Pressões;-por
que os políticos não se sentem como autori
dades e, sim, com_o líderes, o que os torna 
sensíveis ã ouvir as críticas. V. ~ pode dar 
esse -depoimento, eu também, bem como to
dos os Senadores aqui, tenho certeza. Quantas 
enti9_ades existem, graças a Deus, neste País, 
esparramadas pela~ cidades do interior, pelas 
Capitais, eilticiadeS religiosas, entidades civis, 
como o Rotary, como o Lions, que tomam 
a sj esse cuidado e o faz.em de maneira extraor
dinária! 

O SR. MEIRA ALHO - Hoje, comecei 
lembrando delas. 

O Sr. ROnan Tito- Por isso, parabenizo 
essas entidades, congratulo-me com V. Ex' 
por seu pronunciamento. Peço desculpas ao 
Sr. Pré:;idente. Vou concluir o meu aparte, ape
nas tentando ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa. 
Fazendo soar a campanhia.) -A Presidência 
cumpre apenas a ingrata missão de informar 
que o tempo do orador já se esgotou há dois 
minUtos, dos quais V. Ex- deve ter absorvido 
uns cinCo rrlifilito.S, no ffiínimo. 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, com 
relação à-s crianças, agora, precisamos ter 
mais tempo. Não tivemos no passado. Tive
mos tempo- p-ara fazer o ma_agre. Depois des
cobrimos que o santo mora lá fora e cobra 
juros altos. Tivemos tempo" para fazer do Brasil 
grande- potência. _Trvemos tempo para fazer 
a oitava potência mundial, e nisso não há iro
nias. No entanto, não tivemos tempo para cui
dar da criança. Esta é a grande tragédia, nobre 
Senãdor Meira Filho._ Sr. Presidente, concla
mo, neste instante, os Srs. Senadores, os 
Me!llbros do Congresso Nacional, para que 
façamos a nossa parte. Não podemos fazer 
muito, mas há algo que podemos fazer, que 
é aprovar o estatuto legal, o Estatuto da Crian
ça, solicitado até em passeatas pelas crianças. 
Se o aprovarmos, talvez estejamos fazendo 
pouco, mas estaremos neste momento cum
prindo coin a Ttossa parte. E não é pouco, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque, se 
àpr'õVarmos esse estatuto, serviremos de 
exemplo a outros países, porque Será o primei
ro Estatuto da Criança existente em todo o 
Mundo. E o que deve ter provocado essa ini
d8tiva fcii que, prime"iro, abaridonanios as nos
sas crianças, para, depois, fazer o estatuto. 
Peço perdão a V.~ e à Mesa por ter tornado 
tanto tempo, mas quero, antes de encerrar 
este aparte, que ficou longo, dizer que V. Ex•, 
nobre Senador Meira Filho, tem não só a soli~ 
dariedade da Liderança do seu Partido como 
também os efusivos cumprimen~os, por aborM 
dar este tema com,tanta propriedade, com 
tanta proficiência e, principalmente, com tanta 
seriedade. 

O SR. MEIRA ALHO- Muito obrigado, 
nobre Senador Ronan Tito. Para mim, V. Ex" 
além da função de Uder, tem duas qualidades 
excepcionais: é brasileiro e é mineiro. 

Pediria que o nobre Senador PomPeu- de 
So_usa, que estâ na Presidência, tomasse co
mo uma penitência, porque hoje é o "Dia de 
Nossa Senhora Aparecida'', -para suportar meu 
discurso até o final. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência não toma como "penitênda, 
mas como premência do tempo, já que há 
tantos oradores inscritos. 

O SR. MEIRA ALHO- Muito obrigado. 
Procurarei ser breve, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Peço a V. Ex• não conceda mais apartes, 
-senão lhe roubam o tempo, e jâ lhe roubaram 
a metade. 

O SR. MEIRA ALHO - Sr. Presidente 
e Srs. SenadoreS, em Brasllía, a situação do 
menor carente, do menor com desvio de con
duta e, finalmente, do menor abandonado é 
dramática e bem pode dar uma idéia do que 
ocorre nos demais centros urbanos do nosso 
País. 

Fui buscar na Delegacia de Menores de Bra
sília, dados estatisticos sobre a retenção de 
menores e seu encaminhamento ao Juizado 
de Menores em Brasília. De 1979 até os pri
meiros oitenta dias de 1989, haViam sido reco
lhidos aos estabelecimentos de contenção, 
14.160 menores._ _ _ 
~um número que, além de ser alarmante, 

depõe contra os nossos fóruns do capital mo
numento cultural da humanidade: 14.160 me
ninos de rua. 

Mas poderemos acabar com esta vergonha 
em nossa cidade! E o exemplo vem de Minas, 
ou melhor, de um pedaço da terra mineira. 
Lá foi criada a Icasu - Instituição Cristã de 
Assistência ao Menor em Uberlândia , no triân
gulo Mineiro. O atual presidente, Sr. Antônio 
Naves de Oliveira, teve oportunidade de ir à 
Câmara dos Deputados na instalação da frente 
parlamentar de defesa dos direitos da criança 
e do adolescente, onde fez um relato do traba
lho integrado daquele organismo. São mais 
de mil menores aSSisti_dos, cuja integraç_ão fa
miliar é rea)izada sob a orientação de exce
lentes profissionais da área de Assistência So
cial, de Psicologia, Medicina e Ondonto!Ogia. 

A Icasu funciona há mais de vinte anos e 
começou com as contdbuições da Sociedade 
de Uberlândia. Um slongan foi lançado inicial
mente que dizia: "Por favor, não dê esmola 
na rua. Chame a TcasU",e o povo não dava 
esmola, chamava a lcasu. Aos poucos, foi Sen· 
do implantada em Uberlândia uma mentali· 
dade mais racional diante da miséria , e a 
Jcasu fazia uma triagem dos que eram verda
deiros e falsos mendigos. Sim, porque existem 
os falsos mendigos, como existem as crianças 
alugadas, que vão _trabalhar recebendo salá
rios. Então, a lcasu procurava identificar as 
famílias que deviam passar por uma sindi
câfiCia. As equipes saíam a campo e detecta
vam as causas do abandono de menores e 
as necessidades mais urgentes da família que 
foi visitada. 

À medida em que os menores iam sendo 
reunidos, recebiam assistência médica_ e 
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odontológica, dialogavam com as assistentes 
sociais e psicólogas, começavam eles mes
mos a despertar para um novo mundo. 

Para evitar a volta às ruas, tais meninos fo
ram encaminhados para um trabalho compa
tível e, para isto, a sociedade de _ Uberlãndia 
contribuiu multo, oferecendo vagas nas em-_ 
presas e a própria Prefeitura buscou absorver 
grande número dessas crianças. 

Como o estado de miséria é inerciai, para 
que as famílias saíssem-dele deveriam, no iní
cio , ser assistidas materialmente e, então, re
cebiam da Icasu toda semana, uma cesta bási
ca. Através de convênios. a lcasu ampliou seus 
recursos e hoje conta com um grande Centro 
de Formação de Menores, com educação para 
o trabalho em oficinas e cliversos tipos de ativi
dade humana. 

Uberlândia está de parabéns, porque é mui
to mais do que estou relatando aqui. Eu estive 
lá e não vi um meOQr ab<m.donadQ na rua, 
não vi um pedinte de esmola em Uberlândia. 

Ao lado de outras instituições da iniciativa 
privada a lcasu abriu caminho para que o pro· 
blema do menor em Uberlândia fosse bem 
equadonado. E, graça-S à compreensão da so
ciedade, ficou bem reduzida a outra face do 
problema, isto é, o menor infrator. Foi redUZido 
o número de mendigos nas ruas -aqui estou 
sendo modesto, não existe mendigo em Uber
lândia -, são poucos -os menores que ficam 
em bandos, e howe a reintegração do menor 
à família. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é_ um 
caminho entre tantos que podem ser trilhados 
pelos Mundpios. Insisto que a solução básica 
está nos municípios, porque se todos enfren
tassem com dedicaçã_o esta questão, teríamos 
menos incidência de crimes praticados por 
menores. Para salvar o menor é presciso muita 
união entre as entidades de âmbito nacional, 
de âmbito estadual e municipal. J:: louvável 
a ampliação dos serviç_os de ambulatórios; as 
unidades de saúde que orientem as mães e 
as futuras mães; é necessário que os progra
mas de alimentação sejam incrementados e 
bem administrados; é urgente que todos te
nham emprego, mas é preciso também que 
se çondene a acomodação, a adoç:ão da vida 
de mendigo por profissão, o péssimo hábito 
de dar esmolas nas ruas. Tudo Isto deve estar 
dentro de um grande esforço de promoção 
humana da família, elevando nela o nível de 
aspiração, fazendo com que ela descubra que 
o conforto não é crime e que o trabalho digni
fica o ser humano. 

O Sr. Jamil Haddad - Permite-me V. EX 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa 
Fazendo soar a campainha) --Lembro ao 
nobre Senador Meira Filho que o tempo de 
S. Ex" já foi excedido em 11 minutos. Há nu
merosos oradores ins.critos. Cometeria uma 
-injustiça -com iodo-s-os -orarlores;-inclusive-es
tou inscrito e vou desistir da minha inscrição. 
Não cumpriremos o Regimento, e não tende
remos ao direito de terceiros. Quero defender 
o direito de todos os inscritos, é apenas isto. 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador e 
Presidente, pediria a V. EX apenas um curto 
tempo para poder, no brilhante discurso do 
nobre Senador Meira Filho, colocar um enfo
que que, como médico, não posso deixar de 
fazê-lo. Infelizmente, nobre Senador Meira Fi· 
lho, no nosso País morre uma criança de 20 
em 20 minutos, considerando do nascimei1to 
aos2 anoS de idade. Sendo que, no Nordeste, 
temo"s ~m dos mais altos indices de mortali
da_de, .só perdendo para a fndia. Além disso, 
está-se criando no NordestEt urna geração de 
nanicos em ra~ão da falta de proteínas, sais 
minerais e calorias para as crianças que nas
cem naquele rincão do nosso País: Aquele 
povo é extremamente softido. Como médico, 
cansei de ver, durante a minha longa vida pro
fissional, crianças chegarem aos hospitais pra
ticamente mortas, desidratadas, em razão da 
falta de saneamento, em razão de doenças 
infectocontagiosas, gastrointestinais. Este é 
um quadro extremamente doloroso. Hoje, em 
r~o da m~ alimentação, criãm-se crian_ç:as 
com imaturidade intelectual, que serão, du
rante toda a Yi_da, in(el!zmente, retardadas e 
um peso para a sociedade. Neste momento 
em que se proclama, em que se decanta a 
oitava economia do Mundo, em termos so
ciais, infelizmente, somos a sexãgésima oitava. 

O SR. MEIRA FILHO -Nobre senador 
Jamil Haddad, Sr. Presidente, nobre Senador 
Pompeu de Sousa, muito Qbrigado. Que Deus 
abençoe as crianças e lhe proteja também. 
(Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chave$, que dispõe de 5 minutos, como Uder, 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Co
mo Uder. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, presentes estão 
na Casa -representantes de todo o Brasil dos 
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional. 
-~Já há algum tempo estão eles numa opera
ção de resistência, chamada operação padrãoJ 
chamando a atenção do Governo Central para 
as suas pretensões. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, acham-se 
eles seriamente defasados em seus saláriO$ 
e seus ganhos. Em razão da inflação galo
pante, os salários estã~ inteiramente em desa
cordo com as funções que eles exercem~ _a 
importância dos cargos que ocupam, e tanl
bém mesmo em razão das circunstâncias de 
risco em-que Se proceSS:am as. suas condições 
de trabalho. 

C? que pretendem eles, Sr. Presidente? 

Reajustes que sequer compensam o desgaste 
da moeda nos últimos mes_es. Atualmente 
são esses os vencimentos, com tod_a as vanta
gens: carreira inicial, NCz$ 3200,00; carreira 
intermediária, NCz$ 4.300,00; e carreira final 
especial, com 35 anos de serviço, NCz$ 
6.80a-~oa_. O plano que desejam: carr~lra ini· 
-eiah- ~z-$--6.800.00;- cãr-reira- -intermediária, 
NCz$ 8.200,00; e carreira final, NCz$ 
I3.ãOiJ;oo. É muito? .·· ... • 

O Líder da minha Bancada, Senador Ronan 
Tito, aisse e pediu que eu fizesse referência 

a este ponto: os fiscais estaduais de Minas 
Gerais estão ganhando de 15 a 20 mil cruza
dos novos. Funções sem a_ m~sma relevân_cia, 
sem a mesma responsabilidade, sem os mes
mos riscos. Os fiscais fede(ªfs atuam numa 
faixa -de grande perigo, eis que se defrontou 
com-o de_scaminho, o contrabando e o tóxico. 
Quantos não têm passado por sérios cons
trangimentos? 

Sr. Presidente, há tempos o Ministro da_Fa-_ 
zenda encaminhou ao Ministro do Planeja
mento uma mensagem para ser dir[Qida à Ca
sa Civil, e de lá ao senado. A mensagem inicial 
foi retirada inexplicavelmente, outra foi elabo
rada em seu lugar que, embora insatisfatória, 
atende aos anseios da laboriosa classe de au
ditores fiScais brasileiros. 

Estranhamente, Sr. Presidente, o projeto es
tá engavetado no Ministério. do Planejamento, 
e sem nenhuma razão continua ali retido: Inex
plicavelmente digo, porque projeto sirriila-r já 
está nesta Casa, que é aquele que diz respeito 
aos vencimentos da Polícia Federal. Já está 
nesta Casa e foi votada á Mensagem- de-n" 
89, que frata "do interesse dOs fisCais do tra-

. balho~ 
Posso dar testemunho a V. E# de_milhare.S 

de veículos parados em Foz do Iguaçu, no 
!'araná. Eles, os fiscais, para chamar a atenção 
do Governo, exacerbam no cumprimento dos 
seus misteres. E, então, passam a fiscalizá-los 
não por amostragem, mas individualmente. 
Por onde podiam passar centenas de cami
nhões a cada hora passam dois ou três às 
vezes, cargas perecíveis, com grandes dificul
dades e prejuízos para o País. 

Os serviços de exportação também- estão 
parados, ou quase. Não_ se pode, Sr. Presi
dente, condená-los por se excederem no exer-_ 
cicio do dever; apenas um pouco de exação 
em sey_ _cumprimento. Há um princípio qUe 
diz o seguinte: "todas as vezes que exigimos 
de outrem o cumprimento' -de seu deV€r, te
mos em primeiro lugar que cumprir o nosSoH. 
Ora, eles foram contratados para atendimento 
mínimo dentro de uma prestaçã:o pecuniária, 
e esta prestação está profundamente, acen· 
tuadamente defasada. 

Não faço um apelo ao Ministro do Planéja
mento porque teria pouco-significado. Há tem
po, em nome do Senado desejei urila informa
ção direta do Sr. Ministro do Planejamento 
e ele mandou dizer, através de_um assessor 
parlamentar, que ele não é político e que não 
dá muita importância a essas coisas, 

Então, Sr. Presidente, fico surpreso que um 
funcionário subalterno, indicado pelo Gover
nador de Minas Gerais, chegue a ter essa ousa
clia, dizendo que não atenderá ao Senado. 
Funcionários reles, desqualificados, assumem 
posições de empáfia. Veja V. Ex", ele chegou 
a esse ponto, pois jamais tive aproxrma:ção 
com S. Ex", tiWiCa ·o -vi,-a ·não ser-através de 
sua imagem bem característica. 

-Deixo- de-faz-e-r-um-apelo, mas--faço umª 
exortaçã-o para que S. Ex~ encamiilhe à Casa 
a menSagem de que não há motivo para reten
ção, pois os prejuízos da Nação são grandes. 
Se sua qualificação, se sua sensibilidade não 
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bastam para avaliar a imPortância do Poder 
Legislativo no Pais, que ele saiba, pelo menos_ 
no seu curto entender, que os prejuízos nacfo
nais estão sendo enorme.s:-

0 Sr. Gomes Carv.alho- Nobre Senador 
Leite Chaves, permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa. 
Fazendo soar a campahinha) -A-Presidência 
alerta ao nobre Senador Leite Chaves que o 
seu tempo esgotou-se há um minuto. Peço 
ao nobre Senador aparteante ... 

O Sr. Gomes Carvalho- Não será mais 
do que meio segundo. 

O S_R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ... deixe S. Ex" concluir O discurso,- poiS 
há muitos oradores inscritos. 

O SR. LEI1E CHAVES- Sr. Presidente, 
se V. ~ permitisse, daria o aparte ao nobre 
Senador· Gomes Carvalho, que também é do 
meu Estado e está vivenciando o nosso pro
blema, que, de resto, é nacional, e terminaria 
apenas o meu discurso por registrar tão-só 
os representantes da Federação da laboriosa 
classe de ftseais que estão presentes no Sena
do nesta tarde. 

O Sr. Gomes Carvalho- Sr. Presidente, 
fico a imaginar, apesar de ter dificuldade de 
falar, pois estou afónico, -quando o Senado 
estiver com os s_eus 72 Senadores como será? 
Aqui é o redutO dos assíduos e nós, que somos 
assíduos, gostaríamos de falar meio minuto. 
Nobre Senador Leite Chaves, apóio integral
rnente_esta solicitação de V. Ex" e faço minhas 
as suas palavras. O meu depoimento é insus
peito como empresário, líder dasslsta e gran
de contribuinte. A Receita Federal é composta 
de um quadro excepcionaJ de servidores_; os 
Ministros mudam, por lá passam, mas a Re
ceita Federal, através de seus brilhantes fun
cionários, merece o respeito da sodedade bra
sileira, a exemplo de outras categorias profis
sionais, corno aqui, há poucos dias, V. EX' 
disse a respeito do Banco do_ Brasil. Por iss_o, 
o importante pronunciamento de V. Ex" tem 
o nosso apoio e, mais do que isso, estaremos, 
pari passu, acompanhando esse projeto. 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço a V. 
~. nobre Senador Gomes Carvalho, a SOlida
riedade. V. Ex• é comerciante, vive nessa faixa 
e conhece bem o desempenho desses fiscais. 
Outra coisa, são eles, _em razão da função, 
obrigados a ter curso superior. Estão exerten
do a função em situação de alta precariedade, 
são apenas 6.800 no País, quando são nec_es
sários 20 mil e concursos não -são abertos. 
A eficiência está em queda pela desproporção 
do serviço. -

Além do mais, Sr. Presidente, em documen
to recente, emanado do próprio Ministério -da 
Fazenda, Secretaria da Receita Federal, há es
ta nota expedida em 4 de outubro de 1989, 
que a arrecadação no mês de setembro foi 
de 11 biJhõ_es, 34 7 milhões de cruzados novos, 
superando em 21,4% o valor esperado. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me 
V. EX' um aparte de dez segundos? 

O SR. LEITE CHAVES - Isso em razão 
~sua .;~tividade. Não fora isso, Sr. Prcstdente, 
e as evasões seriam enormes. Sabe-se que 
somente mediante coação, a presença ou a 
certeza da fiscalização, é. gue neste País os 
impostos são pagos. 

O Sr. Mauro Benevides -Senador Leite 
Chaves, penntte-me V. Ex' um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Registrarei o 
nome-das entidades presentes e darei o aparte 
a V. Ex", com todo o prazer. 

Sr. Presidente, estão presentes aqui o Presi
dente da Unafisco Nacional, o Sr. Fernando 
Marsillac; a Sr' Maria Isabel de Almeida, Presi
denta do Sindicato Nacional dos Auditores 
FisCaíS-dO-TeSour'o NacionaJ, o Sr. Nelson Pés
suto, Vice-Presidente da Unafisco; o Sr. Bene
dito Vieira, de Minas Gei"ais, O sr·. Ivo Aguirre, 
do Rio Grande do Sul; e o Sr. Leonardo Wienc
ke, também do Rio Grande do Sul. 

-EsSa rióVa -réalidaae-já- riasc:eU em razão da 
CoilStifUiçâO a e Outubro, que assegura ao ~fun
cionário público o direito de se organizar em 
sindicato. 

Sr. Presidente, se V. Ex" ine permite, darei 
o aparte ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevfdes- Serão apenas 
dez segundos, Senador Leite Chaves. Empres
to a rnlriha sqlidariedade aO_ apelo de V. Ex~. 
dtreaonado ao Governo da União, no sentido 
dé que -solucione, no menor espaço de ten'lpo 
possível, essa questão relacionada com _os_fis
cais da Receita federal. A.s entidades que aqui 
se representam neste momento- a Unafisco 
e-O Sflidicato dos Auditores FiscaiS - já ex
pressaram, através de do_cumento amplamen
te_divulgado, a justeza das reivindicações que 
postulam do Governo Federal. É um pessoal, 
sem dúvida aJguma, da mais alta qualificação, 
que tem prestado relevantes serviç_os ao de
senvolvimentoAo Pais. Daí por que V. Ex" con· 
t~. neste _ins_tante, também coffi o nosso apoio 
a ess-e ãpelo que transmite ao Governo Fe~ 
_d_er.al. 

O SR. LEITE CHAVES- Os fiscais agra
_decem, nobre _Senador. --sr. Presidente, o meu apelo vai mais alto: 
vai ao Presidente da República, ao Presidente 
José Sarney. Esses fvlinistros são de extrema 
insensibilidade. V. E# sabem que· conceito 
_tenho eu em relação a eles. Nunca vi. ninguém 
pior na República. Então, o meu apelo é ao 
Presidente da República, homem que esteve 
nesta Casa durante muito tempo, sens.í'iel, 
nosso amigo. Faço um apelo ao Presidente 
José Samey: que examine pessoalmente este 
caso. Porque, se depender de Ministros insen~ 
síveis e sem níVel para o exercíciO das funções, 
Sr. Presidente, vamos ter uma situação extre~ 
mamente difícil para a própria Receita Nacio
nal, que constitüi objeto da preocupaçã"o 
maior do Presidente José Sarney neste seu 
dificil final de Governo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Alui
zio Bezerra. 

OSR.ALOÍZIOBEZERRA(PMDB-AC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não poderia deixar de trazer a esta Cas_à _um 
grande esforço que tem feito o meu Estado, 
cumprindo uma tarefa não somente da luta 
pelo desenvolvimento do nosso. Estado na 
Amazônia, mas, também, cumprindo uma ta~_ 
refa da integração latino-americana e do de
senvolvimento nacional. Eu me refiro à c:ón~ 
dusão do projeto de _viabilidade da famosa 
Rodovia BR-364, iiO trecho ligando Rio Branco 
à fronteira do Peru, _dai a Puca\pa, portanto 
estabelecendo uma conexão entre as malhas 
rodoVíárias brasileira e peruana, estabelecen
do, portanto, a ligação entre o Atlântico e o 
Pacífico. 

Trago justamente ao conhediilé1fõ d~ta 
CaSá esse trabafhClherCíiléO desenvolvidO pelo 
meu Estado, através da FUndação T ecf1oló-
9!_ca do Acre, criada para cumprir trabalho e 
resolver o grande desafio, que é buscar uma 
via de -desenVolvimento para a Amazônia em 
perfeita harmonia com o meio ambiente. 

Em 350- anos de_presença brasileira na 
Amazônia, não se tinha buscado, até agora, 
uma via de desenvolvimento da Região em 
harmonia com o meio ambiente, com bases 
em critérios técnicos e dentíficos. 

Neste instante, dou ciência de trabalho, em 
oito volumes, desenvolvido pela Fundação 
Tecnológica do Acre-F unta c, que hoje, apesar 
de se tratar de um Estado pequeno, essa Fun
dação dispõe da maior programação-de sen

-soreamento remoto do nosso País, como or
ganização, para poder cumprir essa tarefa ba
seada em critérios técnicos -e científicos. A se
guir, com o apoio do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República José Samey ao traba
lho do projeto de viabilidade para a construçã"o 
da rodovia, foram liberados recursos para que 
duas empresaS altamente especializadas fos
sem contratãdas pe"lo Governo do Estado do 
Acre. Hoje dispomos de oito volumes que con
substandam o trabalho mais completo-sobre 
uma rodovia na Região Amazónica. Não se 
trata apenas de um projeto de uma rodovia, 
Srs. Senadores. Trata-se de um projeto de de
s~nvolvimento na Região Amazónica, que pro
cura ter na rodovia uma via de escoamento 
-da produção, eliminando, assim, o rlscd havi
do no primeiro trecho da Estrada Cuiabá
Porto Velho, onde esse processo se deu sem 
um controle maior, a partir do momento em 
que não houve um trabalho prévio de pesqui
sa: Procuramos, portanto, atravéS do projeto 
de_ construção da Rodovia BR-364, no tieCho 
RiO Branco, fronteira com o Peru, estabelecer 
a Transcontinental, portanto, não somente 
uma rodovia, mas uma via de integração, pri
meiro, regional da Amazônia; em segundo lu
gar, uma integração latino-ameritana com os 
países vizinhos, uma vez que ela corta, perpen
dicularmente, a Pan-Americana, que vem des
de a Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, 
Co1ômbia e Venezuela, indo ao Panamá, e 
também criando um corredor de importação 
e exportação entre o Brasil e os mercados 
do Pacífico. 
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Outra preocupação, Srs. Senadores- e es
ta é a grande preocupação do momento -
é como desenvolver _1,1rn.a estr:ada na Ama~ô
nia, o que constitui preocupação -de todos os 
ecologistas do nosso Pais, e, para isto, foi de
senvolvido um trabalho de pesquisa, em que 
se utilizaram todos os recursos nacionais exis
tentes, inclusive dos técnicos da Einbrapa, que 
desenvolvem hoje um _trabalho_ mais avançado 
na Amazônia sobre os trópicos úmidos. Feito 
isso, chegou-se à seguinte conclusão: em pri
meiro lugar, a rodovia; _depois o zoneamento 
agroecológico, em função da capacidade do 
solo, que hoje, dentro da pesquisa dos solos 
classificados para a produção, tem o Acre, 
nessa catalogação geral do D-7, 9 melhor solo 
do País para a agricultura como também a 
maior quantidade _de_ s_olo apropriado para di~ 
ferentes tip·os agricOiáS. Além disso, estabele
cendo, ao longo da Rodovia, as res_ervas extra
tlvistas, as reservas biológicas, as reservas eco
lógicas, as reservas indígenas, enfim o zonea
mento agroecológico·,- para que possamos a 
partir daí dar orientação aos empresários, 
orientação à população local da busca de uma 
via de desenvolvimento que_ não seja uma via 
predatória. 

Nesse sentido,_ Srs. Senado_res querO ctizer 
que se chegou a uma condusão entre outras 
vias de desenvolvimento da_Amaz_ônia, como 
a produção agrícola, a_tndust.rialização da l1)8.

deira, baseada num manejo sustentando não 
na forma predatória da exportãção da madeira 
em prancha, porque ela eHn::ünct seletivamen
te, as madeiras boas da nossa floresta, e, mais 
ainda um desperdício de 50%, e obtém no 
mercado internacional o preço de 480 dólares 
p·or metro cúbtco d_e _madeir13: da. select, ou 
seja, da primeira madeira. Então, ao invés des
se processo, que é a venda da medeirã em 
prancha para o exterior, como se está fazen_dci 
agora, em que há uma eliminação seletiva do 
mogno, da cerejeíra e de tantas madeiras no
bres da Amazônia, e que há um desperdício 
de 50%, quando lá fora, compram essa ma
deira por um preço abaixo de 480 dólares 
e revendem no mercado interno dos países 
importadores por preço absurdo; ao invés dis
so à base de dados teledentificos e tecnoló
gicos, temos uma orientação da industriali
zação da madeira, baseaâa nos 'processos tec
I_lOiógicos hoje conhecidos na Al~manha, que 
produz_ a melhor tecnológia dos-equiJ)i:nnentos 
para a industrializaçã.o _da madeira. Neste caso, 
na industrialização para a produçao do aglo
merado, temos o aproveitamento integral de 
toda a madeira, inclusive da casca. E a ma
deira nobre entra apenas compondo o laminaR 
do, pelas técnicas_ m<li.s __ mQd_emas; laminado 
que coloca aAmaz_ônia em privilégiO na venda 
do referido produto. E mais ainda: enquanto, 
por 1m3 de madeira maciça como se diz popu
larmente, se obtêm_ 480 dólÇtres m3, com a · 
tecnologia do aglomerado, que incorpora toda 
a parte da madeira, inclusive a casca, e obtém
se 2.100 dóla'res m~ no mercado intem_acional; 
não dá para atender ao mercado interno. É 
essa diferença. Mai_s_ _ainda:_ proporciona o re
plantio das espécies nobres; replantio do mog-

__ _rto, da_ ~rejeira, ll'}antendo a camada florfstica, 
porque_não causa nenhum dano à ecOlogia. 

O Sr. Leopoldo Peres - Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. ALOIZIO BEZERRA - Com pra
zer, ouço o aparte de V. Ex• 

O $(._l..eopoldo Peres - Nobre Senador 
Aluizío Bezerra, entre os grandes equívocos 
que se armaram através dessa monstruo.sa 
mistificação internacional em torno do proble· 
ma do aproveitamento económico da Amazô
nia, está_e~tarnente o fato de que os países 
çonsumidores de_ fD~deiras nobres d_e_sta Re
gião nos acusam de desflorestar, de destruir 
a cobertura fiorística do Grande Vale. V. Ex' 
disse - e disse-o muito be_m - que cada 
dólar pago por madeira exportada, até em to
ras, como se faz criniínos9ffiente,-transforma
se em niilhªreS de dólares em laminados para 
a indústría europ-éia e Para a indústria norte-a:.;
meriCana. Mais trágico nisso tudo é que o Es.. 
fado de V. Ex•, que hoje a histeria internacional 
resolve .. transformàr num santu.árig ecológi_co 
intangíVel, reúne, talvez, &s melhores terras 
ãgricultáveis da Região Amazónica. Em nome 
dos interesses deste País, que tem o direito 
de se desenvolver sem devastar a sua floresta, 
V. Ex" vem à tribuu~u:~Jç:~la em nQrne do Senado 
da República brasileira, quando defende os 
legítimos interesse_s nacionais no Grande Vale 
Amazónico_._ _ -

O SR. ALUIZIO BEZERRA - Agradeço 
a V. Ex", nobre Senador Leopoldo Peres, Presi
dente _da Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre a Amazônia. V. Ex• tem levantado dados 
importantíssimos para refutar a grande publi
cidade na imprensa nacional e internacional 
sobre a Amazônia, inclusive o pronunciamen· 
to do Presidente G~orge Bush, dos ~tados 
Unidos, por ocasião dos funerais do lmperadof 
Hiroíto, no Japão, quando fez pressão sobre 
-o gov~_r;no japonês para não financiar, através 
da fundação Nakasone, o trecho rodoviário 
entre Rio Branco e a fronteira com o Pe:I1l, 
alegando que esta estrada i!tentava contra a 
ecologia. Sabemos nós, perfeitamente, que a 
posição do PresiQente norte-americano; com 
todo o respetto que merece e que lhe temos, 
não expressava a sua real intenção. Na realida
de, nunca houve uma preocupação dos Esta
dos Unidos em defesa da ecologia em sua 
prática intemadonal haja vista que, na oportu
nidade do conflito do Vi~tnã, os Estados (Jni
dos, com os B-52, despejaram milhares e mi
lhares de toneladas de .bombas de napalm 
com o agente laranja, que desfolhou toda a 
floresta nortE:Rvietnamita. Mais do que isso, sa
bemos que, se fosse essa preocupação as re
servas ecológicas norte-americanas n~o eram 
apenas -de 10% do seu território. Portanto, a 
léítura- que- fizemos, e depois comprovamos, 
é-que, na realidade, através desse a~umento 
os .t;:?tã_dos (Joidos queriam efetivamente evi
tar a luta competitiva natural_do comércio bra
siliirO com o norte-americano no Padfico. 

O .$r. Leopoldo P'ei'es - Perdão, nobre 
Senador Al_!Ji;úo. B~erra. __ Não esqueçamos _ 

ql!e o consumo, a fabricação _e a industria
lização de peles e couros silvestres se.fazern 
realmente nos Estados Unidos_ e na Europa 
Ocidental. 

O SR. ALilÍZIO BEZERRA - Perfeita· 
mente. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me 
V. Ex_' um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa. 
Fazendo soar a campainha) - Gostaria de 
lembrar aos aparteantes que o orador dispõe 
de um tempo de mais 5 minutos, e, pelo volu
me da importância do seu discurso, S. Ex' 
é que é juiz da decisão, se tem ou não tempo 
para tanto. Porque há muitos Srs. Senadores 
inscritos e não quero prejudicar o direito de 
ninguém. A ingrata missão- de presidir even
tu.;tlmente o Senado é esta: é defender O direito 
dos inscritos. Apenas alerto. -

O Sr. Marcondes Gadelha --Serei lnuitÕ 
breve, Sr. Presidente, não mais do que um 
minuto. Apenas para congratular-me com o 
nõbre Senador Aluizio Bezerra, que é um com
batente da causa da integração latino-ame
ricana, que é um combatente da causa da 
defesa da Amazônia e qUe é, acima de tudO; 
um patriota. Vemos nessa estrada muito mais 
do que um simples traço na floresta para es
coar produtos. Vemos nessa estrada um sím
bolo de independência e de soberania nado
na!: o direito que este Pais tem de se integrar 
com os seus vizinhos; o diieito que este País 
tem de buscar novos mercados e de busc.ar 
novas fontes de aproveitamento de tecnologia. 
Na verdade, sabemos que a partir do próXimo 
século a ci_vilização virá do Pacífico. ESta é 
uma realiciade que temos que constatar a acei
tar. toda inovação cient..ilica e tecnol6QiCá1er1~ 
de cada vez mais a fluir do.Pacíflco,_e o Brasll 
não pode ficar fOra desta nOVa onda de pro· 
gresso que é conduzida pelo Japão e pelos 
chamados Tigres Asiáticos. O Brasil preci~a 
tambéll]. manter um pé na modernidade e não 
ficar dependendo só de Lima ou duas fontes 
de abastecimento, de Conhecimento científico 
e tecnológico. Essa estrada tem o iiosso apoiO. 
A ação_ de V. Ex• f)Obre Senador, tem o nosso 
aplauso íncondidõnai e v. Ex!' dê a orientação 
que devamos seguir, no sentido de aCelerar, 
no sentido d_e apressar a conquista desse SQ:
nho que é de toda a Nação.-·- --

0 SR. ALUIZIO BEZERRA -Agradeço 
a V. EX' o aparte, nobre Senador Mar.coodes 
Gadelha, Uder do PFL, Presidente do Grupo 
Brasileiro LatinO-Americano, e o incorporo a 
este pronunciamento. Seu aparte, para nós, 
é muito importante, dada a sua luta como 
Senador e Presidente çlo Grupo Braslleiro Lati
no-Americano. Através de inúmeros eventos, 
V. & tem proffiovfdo a integração latino-ame
ricana. Através de pronunciamentos, tanto 
neste plenário como em todos os ev:entos de 
que t~nho participado, e de outros de que 
teoho tomado conhecimento, com sua efetiva 
e dinâmica atuação à frente _do Pariãmento 
Latino-Americano, tem V. Ex" lutado em favor 
da in~ração, em favor da criaçáo do ~ercae.o 
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Corhum, em favor da disCussao sobre a dívida 
externa, e tantos outros assuntos da maior 
importância para o desenvolvimento e a _inte
gração do nosso País. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem dúvida 
alguma a conclusão da BR-364 estabelece o 
traço de união entre o Atlântico e o Pacífico, 
a que denominamos de Transcontinental, e 
que está hoje elaborada em oito volumes que 
compõem o Projeto Acre- não é um projeto 
do Acre, é um projeto para o Brasil. Nele estáo 
ins_eridos dois pontos importantes: em primei
ro lugar, o traçado da estrada; em segundo 
lugar, estabelece o primeiro programa de de
senvolvimento para um eixo rodoviár[o na 
Amazônia em harmonia com o meio ambien
te, para que não haja devastação, para que 
essa rodovia possa congregar um procesSo 
de desenvolvimento amazônico sem ferir a es~ 
trutura ecológica da Região. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador 
Aluizlo Bezerra, permite--me V. Er um aparte? 

OSR.ALGIZIOBEZERRA-Comaper· 
missão da Mesa, teria imensa satisfação. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador 
Aluizio Bezerra, o PMDB majoritário rieSte ple
nário, e por cuja Liderança responde neste 
momento, se congratula çom V. Ex" Já por 
algumas vezes também feri este mesmo tema, 
não com igual profundidade, mas de relance, 
mostrando a necessidade da concretização 
dessa estrada. O Acre é o Estado que detém 
o maior contingente de terra roxa estruturada; 
depc:>i.s vem o Paraná. Então, o Acre é a Ama
p5nia no qUe diz respeito ao clima, mas não 
é_ a Amazônia no que diz respeito ao solo. 
É solo roxo, ê solo estruturado, é solo profun
do, não_ é simples passagem de uma estrada 
que o haverá de comprometer ou destruir. 
Por outro lado, muita gente_ está confundindo 
reserva florestal ou matas com reserva ecoló
gica. A reserva ecológica não admite a interfe
rência ou a presença do homem. Águas 
Emendadas, nos arredores de Brasília, cons
titui uma reserva ecológica. O que visa a reser
va ecológica? A preservação de determinadas 
espécies de animais ou vegetais que estão 
em processo de extinção. Então, quando isso 
ocorre, por exemplo, com o caso_ do guará, 
do tatu canastra, espécies em extinção, as re
servas se destinam a sua preservação. Entre
tanto, na hipótese de porque florestal, não há 
necessidade desse exagero a que se têm refe
rido alguns ecólogos. De maneirá que o Acre, 
situado à distância do Atlântico, terá a grande 
vantagem de aproximar o Brasil do Pacífico. 
Já disse, aqui, que a função-âo.AtlântiCo agora 
é exclusivamente de pesca de sardinha. O 
grande progresso e a nossa grande saída é 
para o Pacífico, através do Acre, via Cordilheira 
dos Andes. Nós, no Paraná, já vamos melhorar 
as condições de concessão do nosso ·porto 
de Paranaguá ao Paraguai, para_ que silva de 
exemplo aos países do Pacífico para dar igual 
tratamento ao Brasil na sua necessidade de 
saída para o Oriente, onde, noS 'próximos cin
qüenta anos, o progresso serã o mais expres
sivo. V. ~ merece meus cumprimentos. Eu 

gos~ria de examinar esse projeto e creio que 
não há tema mais p~rtinente ao País do que 
este de que V, Br agora, está-se referindo. 
Meus parabéns. 

O SR. ALWZIO BEZERRA- SintoMme 
honra Cio-com- o aparte de V. Ex", como Líder 
do meu Partido, pelos acréscimos, pelo brilho 
e pela cOfltribuição que traz ao_ meu pronun· 
ciamento. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse trabaM 
lho a que se dedicou toda uma equipe de 
engenheiros, de economistas, de agrônomos, 
de sociólogos, de geólogos, durante mais de 
1 O meses, aproveitando o trabalho de empre
sas especializadas em rodovias, constitui um 
êxito muito importante para o Acre, para a 
Amazônia e para o Brasil. 

O Qbjetivo desse trabalho, ao eS"tãbelecer 
o projeto de_ viabilidade técnica e o projeto 
básico de engenharia para a construção da 
estrada, teve como preocupação, em segundo 
lugar, definir a Opção -de desenvolvimento e coM 
nômico para a Região. Por iss_o, houve o enca· 
recimento do projeto e também a demora na 
elaboração e conclusão do mesmo. 

Temos hoje, nesse projeto de desenvolvi
mento integrado, um exemplo de modelo para 
toda a Amazônia, exemplo esse que-pode ser
vir de base para outras áreas amazónicas, e 
que não se venha colocar como duas opções: 
ou a devastação ou trancar a Amazônia numa 
vitrine. Não é isso. Temos a via própria, a via 
do desenvolvimento amazónico em harmonia 
com o meio ambiente, estudada e trabalhada 
à base de critérios técnico_s- e científicos domi
nadOs pela comunidade científica- brasileira, 
que se dedica à Amazônia. -

Portanto, encerro o meu pronunciamento, 
mas, antes de faz.ê-lo, formulo um apelo a 
todos Os Sr$. Senadores, bem como aos Parla
mentares que se encontram nesta Cas_a, no 
sentido de que, no pr6:ximo Orçamento da 
União, que já estamos estudando, possamos 
colocar para que, independentemente dos re
cursos externos, iniciemos a Obra de pavimen· 
tação dessa estrada, que representa um ponto 
ae--áflrmação do desenvolvimento nacional, 
de integração com os países vizinhos, e garan
tindo, como q_ eç>_rredor da exportação e impor
tação, o ácesso ao livre mercado asiático, via
bilizando, ao mesmo tempo, um modelo de 
desenvolvimento para a Amazônia em perfeita 
harmonia, com o equilíbrio ecológico geral, 
em perfeito equilíbrio, com a harmonia de 
uma Amazónia que deve desenvoive_r-se sem 
os processos predatórios de que temos co
nhecimento. 

São estas Sr. Presidente, as minhas pala
vras. 

Agradeço a todos os Senhores que possam 
a vir colaborar com o nosso trabalho na Co
miss_ão Mista de Orçamento, no apoio aos reM 
cursos, para que, no mais curto espaço de 
tempo, tenhamos a ligação com todo o Pad
fico, -servindo ~_integração latino-americana, 
ao desenvolvimento do Brasil e à integração 
do ricisSo PaíS, Ouril- Cle.Senvolvimenfo econó
mico conjunto. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. -

É lido o sefJL:Jinte 

REQUERIMENTO N• 542, DE 1989 

Sr. Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336 c, com 

a redaçãei dada pela Resolução no 58/89, dO 
Regimento Interno, urgência para _o Projeto 
de Resolução n9 70/8'}. - ~ - _ 

Sala das Sessões, 12 de oUtubro de 1989. 
-Mauro Benevídes- Chagas Rodn'gues. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- De acordo com o disposto_ no art. 34_0, 
inciso III do Regimento Interno, este re:queri~ 
menta figurará na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1"' Secretário. 

São lidq~ os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 333, DE 1989 

Isenta do pagamento do Imposto de 
Renda a Estr/Jda de Ferro do Paraná Oes
te S.A. - FERROESTE. no caso que es
pecifica. 

O CõtÍQ'Í'esS-o·Nadonal ~d~creta: 
Art. lç Fica a Esti'ada de FeiTO Paraná 

Oeste SA - FERROESTE iSenta do pãgâ~ 
mente do Imposto de Renda sobre os rendiM 
mentes provenientes do uso e gozo da Estrada 
de Ferro e Ramais Ferroviários previstos nos 
itens l, ll e ni do artigo 1 ~ do Decreto n"' 96.913, 
de 3 de outubro de 1988. 

Parágrafo único. O beneficio de que trata 
este artigo ocorrerá pelo prazo de 6 anos a 
partir da publicação desta lei. 

Art. 29 A isenção tributária prevista nesta 
lei não se estenderá a outras fontes de rendi
mentos da Estradã de Ferro a qual se refere 
oartigo19 _____ _ 

Art. ,3? Esta lei entra errl.vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições _em 
contrário. 

JusUficação 

Em- face do atuãl quadro económico do 
País, o Estado perdeu a sua capacidade de 
investimento. Seus recursos estão compro
metidos com o custeio da máquina adminis
trativa e com a rolagem de monumentais dívi
das inteina e externa. 

Muito tempo levará, até que se restabeleça 
a sua capacidade de investir. Quando isso 
ocorrer, já estará redefinido _o papel econô~ 
rhico e s-ocial que deverá desempenhar dora
vante. As pré-condições existentes e a própria 
dinâmica do desenvolvimento levam a que o_ 
Estado seja compelido- ã restringir-se a suas 
funções básicas, deixando à livre iniciativa os 
investimentos na área, económica produtiva. 

Dentro dessa perspectiva é que o Paraná 
tomou a decisão de construir uma ferrovia, 
sob o comando da iniciativa privada, que aten-
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da a wna região grande produtora de grãos 
e que necessita de trçmsporte eficiente e bar a~ 
para tomar seus produtos competitivos a ní
veis internacionais e mais acessíveis à popu
lação brasileira. 

Portanto, a constituição da Estrada de Ferro 
Paraná Oeste S.A., em niar'Ço de 1988, decorre 
da constatação de que o Estado não tem no 
momento condições de bancar empreendi· 
menta do seu porte de que ele pode ser me
lhor gerido através da iniciativa privada. 

A Ferroeste já recebeu a concessão para 
a construção da ferrovia desde Guarapuava, 
no Estado do Paraná, até a regiãq de D9ura
dos, no Mato Grosso do Sul, através do decreto 
n~ 96.913 de3 de outubro de 1989. Sua Cons
trução, a ser iniciada no próximo mês de no
vembro, está dividida em três etapas. 

A primeira delas Ugará a cidade de Cascavel, 
centro polarizador da grande produção de so· 
ja, trigo e milho da_ região oeste do Paraná, 
à cidade de Guarapuavã., Onde já existe um 
terminal da Rede Rerroviária Federal SA; que 
por sua vez liga esta cidade ao porto de Para
naguá. 

Desta forma já será pOssível escoar por via 
ferroviária uma produção estimada em mais 
de 5 milhões de toneladas cl.e grãos por ano 
a fretes mais baratos. 

Numa segunda etapa, a ferrovia será levada 
até Guaíra, nas barrancas do rio Paraná e nu
ma terceira, até a região de Dourados, no Mato 
Grosso do SuL atendendo a ~ _npva e pro
missora front~ira a_grlcola, de grande fertili
dade, bem como o norte do Paraguai, onde 
estão instalados milhares de br&Sileiros, pro
dutores de soja, mi_lho e outros produtos agrí
colas. 

Para se ter uma fdéia da importância econô· 
mica do oeste do Par.:,n~~ vale mencionar que 
ela produz 8,2 milhões de tonel_adas, mais 
da metade dos grãos produzidos pelo Estado, 
calculada em 15 n1ilhões de toneladas, que 
por sua vez representa cerca cte 25_% da produ
ção brasileira. 

Some-se a este volume, a produção do oor
, te do Paraguai, atualmente de l, 7 milhão· de 
toneladas mas, com reais perspectivas de 
crescimento e as _,safras ... do Mato Grosso do 
Sul, de 1,2 milhão de toneladas e com proje
ção para atingir a 3 milhões de toneladas em 
4 anos. _ . 

O traçado da fe_rrovia corresponde a uma 
solução lógica, aproveitando ao máximo eco
nomias já eXistentes, como a linha da Rede 
Ferroviãria Federal S.A., os terminais __ de em
barque das cooperativas do oeste e as intala
ções portuárias de Paranaguá, o maior e mais 
moderno embarcadouro de produtos agríco
las a granel do País .. 

A área abrangida pela ferrovia cerca de 
42. 700km2 e população de 2,8 milhões de 
habitantes se constituía, até p início dos anos 
50,num imen-so vazio, com grandes maciços 
de florestas naturais de araucárfa, explorados 
predatoriamente pelas serrarias. _ 

A partir deste período, suas terras foram 
sendo rapidamente ocupadas por levas de mi
~rantes originário_s especialmente da coloni-

zação minifundiária dos Vales dOs rios do Sino 
_ _e .Jacui e serras do Rio Grande do Sul e do 

- -Vale do rio dos Peixes, de Santa Catarina. 
_Es_fes migrantes trouxeram para a Paraná 

e, posteriormente,-para O""Mãto Grciss-o do Sul 
_e_ outras regiões do Pais, algumas de suas 
características básicas marcantes: estabelece

- ram-se em pequenas e médias propriedades 
pe expJoração familiar, por Si.la- formação Cul
tural, eram facUmente suscetíveis à apropria
ção de modernas tecnologias de cultivo e ao 
associatfVisino, através de cooperativas. 

A chegada dest9- _ çorrente migratória coin
cid_iu C9m á pó lítiCa -Oftdal de incentivo à pro
dução produtos agropecuários de exp-Ortação,
espE!Cfalmente- a soja, e da auto-s,uficiência 
brasHeira na produÇão do trígÔ. -

Os dois produtos permftiram, pai sua vez, 
um consórdo altamente vantajoso do ponto 
de vista económico. A soja é produzida du
rante o verão; em face das condições climá
ticas favoráveis, usando_ o mesmo solo, a.adu
bação residual e o mesmO equipamentq, p~o
i:luz-se o trigo durante o inverno. Ambos com 
tecnolo_gia moderna, alcançando níveis inter
nacionais de produtividade. 

Além disso, a tradição desses agricultores 
- na criação de aves e suínos possibilftou a im

plantaçao_de 9randes indústrias frigorificas em 
sistema integrado. Grande parte da produç_:ão 
.de aves e suínos e seus derivados consumida 
no men:::ado interno e eXportada pelo País, pro-

--vém das granjas desses produtores. 
Este tipo de atividade, por seu turno, fez 

desenvolver uma apreciável produção de mi~ 
lho para ração, gerando excedentes comercia· 
lizáveis no País e, ~entualmente, exportados. 
-- Na esteira da produção agropecuária foram 
surgindo diversas atividades correlatas, princi
palmente ligadas à agroindústria, como indús
trias de esmagamento de soja, de ração, frigo
ríficos de suínos e aves. produção de couro 
e seus artefatos, implementas agrícolas, e 
serviçoS ligados ao sétor primário. 

Durante alguns anos, a produção desta re
gião esteve severamente prejudicada pela au
sência de um sistema ele transporte que desse 
uma garantia mínima de escoamento das sa_
fras. A partir da segunda metade da década 
de 70 foi implantada uma razoável rede de 
rodovias asfaltadas e estradas vic'-~:s com re~ 
vestimenta primário. 

_ fuolume de produção de grãos, hoje cres
ceu de tal forma que este sistema Jogo se 
tornou obsoleto e n_um grande entrave à com
petitividade da produção de soja, trigo e milho, 
escoada com fretes_ incompatíveis com os pre
ços cotados no mercado mundial. 

A concepção da Ferroeste parte, assim, de 
duas premissas básicas. Primeiro, há uma pro· 
dução de grãos a ser transportada a partir 
de uma região atendida apenas por rodavias 
e que tem seus preços- onerados por fretes; 
segundo, a região oeste está geográfica e eco
nomicamente ligada ao porto de Paranaguá 
e pode aproveitar uma infra-estrutura já insta
lada. 

Como foi mencionado no início, o Estado 
não possui condições de bancar o empreen-

dimento. Contudo, há urgência na sy_a implan~ 
tação, razão pela qual, com o apoio dos Gover
nos da não e do Estado dO Paraná~ se cons. 

- tituiu a Ferroeste. - - ---
Seu capital soda! autorizado é_ de NO$ 34,2 

milhões, assim distnbuídos: 
% 

GovemoF~_e:raL. ............................... ~ .. ·····-· -7,50 
Governo do Estado ...... , ............ , .. , ......... ,.,,, .. _ 6,25 
Cooperativas .. : .... : ...................................• :.:: 27,20 
Outras empresas privadas......................... 39,05 · 

Como se pode verificar, á maiór1a do capital 
é de origem privada e privada será a gestão 
da ferrovia: 

Para se certificar que o empreendimento 
é viável, foram feitos diversos estudos, o ffiais 
importante dos quais através da Canadian Pa.:. --
cific Consulting Services Ltd., subsidiária da 
Canadian Pacific Railways, uma das mais im
portantes ferrovias privadas do mundo, e que 
também participa do capital da empresa, com 
2,2%._-

Pelo estudo, verificou-se que a Ferroeste 
tem .&apacidade de se pagar dentro de um 
prazo razóavel de anos, desde que lhe sejam 
dadas algumas facilidades. (,lma dessas facili
dades será seguramente a isenção do Imposto 
de Renda, conforme se propõe no presente 
projeto de lei. -

Inicialmente é preciso reconhecer que a 
Ferroeste não é um empreendimento em si; 
não se destina a ser lucrativo por seflUCfatTvo. 

Trata-se de um importante apoio de infra
estrutura para tornar toda uma economia re
gional altamente rentável. Os resultados fiscais 
não aparecerão, assim, em sua operação, mas 
através do incentivo à produção e ao aparec!
mento de um grande número de novas ativida
des econômicas. O que se deixará de arreca
dar diretamente da ferrovia será mais que 
compensada pelo aumento de.r~ceita que ela 
fará gerar em outros setores. 

O lucro previsto pelos estuáos destinam-se 
à amortitização dos investimentos, manuten
ção, ampliação e melhoria da ferrovia, a fim 
de que mantenha e incremente seus_ serviços. 

A isençã_o também pode ser justificada pela 
reduzida participação do Estado no empreen
dimento. Norm_almente obras de~se tipo são 
inteiramente bancadas pela Tesouro, ou por 
empresas estatais, como tem sido. a U'é)di_ç?lo 
em nosso país. 

Não há, por exemplo, rodovias particulares 
e quando o Estado as constrói não há nec~s
sidade de um retomo em espécie. O que im
porta é o impacto de usa existência na vida 
econômica e social da Nação, e o seu retorno 
é medido pela geração de_ riquezas que ela 
proporciona, através do escoamento de pro
dução, das facilidades que traz à população 
ou economia de divisas pela redução do uso 
de combustíveis, insumos-e equipamentos im
portados. 

Além disso a isenção é prevista por um Pra~ 
zo certo de 6-anos, tempo necessário para 
que o empreendimento demarre e atinja o 
grau de maturação, tendo em vistª a taxa de 
retorno. 
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A construção da Ferroeste com capitais pri
vados é, portanto, uma inovaçao que merece 
e precisa ser apoiada e incentivada. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1 989. 
-Senador Gomes Carvalho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO No 96.913, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1988 

Outorga concessão à Estrada de Ferro_ 
ParanáOesteS.A.-Ferroesteparacons-
trução, uso e gozo da estrada de ferro 
que menciona e dá outras provídências. 

O Presidente da República, no uso da com
petência que lhe confere o arl. 81, item m, 
da Constituição Federal, e tendo em vista o 
disposto no art. 22, item IV, do __ Decreto-Lei 
n9 2.300, de 21 de novembro de 1986, decreta: 

Art. ]9 Fica outorgada à Estrada de Ferro 
Paraná Oeste S.A. ·- F erroeste, com sede na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a con
cessão para construção, uso e gozo de: 
l- uma estrada de ferro na direção geral 

leste - noroeste, estendendo a malha ferro
viária do Estado do Paraná a partir da região 
de Guarapuava até a região de Cascavel; 
ll- um ramal ferroviário partindo da região 

de Cascavel até a região de Dourados, no Esta
do do Mato Grosso do Sul; 

UI- ramais necessários à viabilidade da fer
rovia. 

Art. 29 A concessão de que trata o artigo 
anterior efetivar-se-á nos termos de contrato 
a ser firmado entre a União Federal, por inter
médio do Ministério dos Transportes, e a Es
trada de Ferro Paraná Oeste S.A.- Ferroeste. 

Art. 3° Este decreto entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

1\rt. 4" Revogam-se o Decreto rt9 94.352, 
de 20 de maio de 1987, e demais disposições 
em contrário. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
- competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 334, DE 1989 

F'JXa os limites previstos no § 2~ 1/, do 
aJt 153, da ConstituiçãO Federal e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os rendimentos provenientes de 

aposentadoria e pensão, pagos pela Previdên
cía Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, terão sua taxação 
fiXada nos termos desta leL para efeito de pa
gamento do Imposto de Renda incidente so
bre a "renda e proventos de qualquer natu-
reza". -

Art. 2" Os limites de isenção referidos no 
§ 29, II, do art. 153, da Constituição Federal, 
de 5 de outubro de 1988, são fixados nos 
seguintes valores de referência: 

I-de 20% (vinte por cento) sobre o total 
da renda anual auferida por pessoa f!Sica, de 
aposentadorias e pensões _de qualquer origem · 
ou espécie; 

I -

n ~de- 6b% (sessenta por cento) sobre o 
total da relida anual auferida por pessoa física, 
de aposentadorias e pensões, com mais de 
sessenta e cinco anos de idade, se homem, 
e, sessenta anos de idade, se mulher; 

m- total da renda anual auferida por pes
soa física, de aposentadorias e pensões, com 
mais de setenta anos de idade, se homem, 
e, sessenta_ e_ cinco anos. de idade_, s;e mulher. 
_ Pá.rágrafo único. -São igualmente isentas 

do pagamento do Imposto de Renda a totali-
dade das importâncias recebidas por pessoa 
f!Sica, oriundas de aposentadorias e pensões, 
e portadoras de tuberculose ativa, alienação 
mental, neoplasla malígna, cegueira, hanse
níase, paralisia irreversível e incapacitante, car
diopatia grave, doença de Parkinson, espondi
loaitrose anquilosante, nefropatia grave, AJDS, 
estados avançados da doença de Paget (os
leite deformante), e aquelas de<:orrentes de 
acidentes em serviço e/ou moléstia profissicr 
na!. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

Decorrido um ano de vigência da nova 
COnstituição da República, o iitciso lf do § 29 
do art. 153, é mais um dos inúmeros incisos 
constitudonais que carecem de regulamenR 
tação urgente por parte do Coitgresso Nacio
nal, sob pena de sua ineficácia por mais um 
ãno fiscal prestes a findar. 

O Constituinte. de 1988 reparou, em boa 
hora, uma [njustiça que se vinha praticando 
neste País, para com os aposentados não só 
com a atualização dos valores de suas aposen
tadorias e_ pensões, bem como reconhecen
do--lhes o direito de abatimentos no Imposto 
de Renda a pagar, incidente sobre os referidos 
valores. É o (:rue assegura o inciso aqui citado. 

Na verdade, sempre nos pareceu um crime 
o que se vinha praticando contra os nossos 
aposentados: após trinta ou trinta e cinco anos 
de intenso labor, o nosso idoso era mandado 
para casa como c_oisa imprestável, com uma 
remuneração ínfima, muitas vezes inferior ao 
salário mínimo e ao salário que vinha perce-

·- bendo na atividade. E, ainda por cima, era-lhe 
cobrada uma parceJa, a título de Imposto de 
Renda. 

A injustiça era tamanha que a imprensa na· 
cional, por unanimidade, aplaudiu a iniciativa 
dos Constituintes _de 88_ .. E, junto com a im
prensa, os mais significativos segmentos da 
s_octedade brasileira: igrejas, OAB, dasse polí
tica, sindicatos, etc. 

Em relação aos limites de isenção propos
tos neste projeto de lei, destacamos as seguin
tes .observações que nos parecem Justas: · 

q) cabe ao Estad_o o amparo ao idoso, pro
porcionando--lhe meiOs e condições mínimas 
que lhe assegurem segurança e conforto na 
velhice; 

b) a Secretaria da Receita Federal, do Mi
nistério da Fazenda, nos últimos anos, vem 
concedendo pequenos abatimentos ao idoso, 
no pag'amefi.fO do Imposto de Renda: é justo 

que o Congresso NadonaJ ãffiplie esses abati
mentos; 

c) a nossa Constituição vigente institucio
nou a diferença de idade entre homens e mu· 
lheres, no tocante, justamente, a aposentado
rias: seguimo-lhe os passos; 

d) a isenção do pagamento do ImpostO de 
Renda concedida aos portadores de doença 
grave é uma prática salutar na legislação vi
gente: ampliamo--lhe os efeitos; 

e) ao estender a isençáo total aos malares 
de setenta anos, (homens) e sessenta e cinco 
anos (mulheres), o autor da presente propo
sição lembra que estes são os limites da com
pulsoriedade imposta aos brasileiros para a 
sua aposentadoria: se os obrigamos a parar 
de trabalhar, é justo cobrar-lhes impostos? 

Diante das razões. ora apresentadas _e pela 
justeza dos argumentos aqui expendidos, es
peramos contar com a compreensão d_osjJus
tres membros do CongresSo_ Nacional na 
aprovação desta importante matéria de reco
nhecido cunho social. 

Sala das Sessões,_12 de outubro. de 1989. 
-SenadOr Cid Sabóía de Ca1Vé1lho. 

(À Comissão _de Assuntos E,_c_onôriJicos 
- competénda terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 47, DE 1989 

Dispóe sobre a remuneração dos ftfj. 
mStros de Estado. -

Art.. 1 o Fica estabelecido como remune
ração mensal dos Ministros de Estado, para 
o exercício de 1990, o valor equivalente em 
3b de setembro de 1989 a NCz$ 22.500,00. 

§ }9 Para os efeitos deste decreto legisla
tivo considera-se remuneração mensal a so
ma dos valores percebidos em espécie, a qual
quer tituJo, pelo Ministro de Estado, excetua
das as diárias e ajudas de custo em razão 
de mudança de sede. 

§ 29 O valor da representação mensal 
destinada ao desempenho da função de MinisR 
tro de Estado, é flX8da no valor equivalente 
em 30 de setembro de 1989, a NCz$ 5.170,00, 
sendo considerada parcela da remuneração 
mensal. 

Art. 29 Os Vãlores frxados no art. 19 deste 
decreto legislativo passarão a ser reajust~dos 
a partir de J 9 de outubro de 1989-; nas mesmas 
datas e nos mesmos índices adotados para 
os Servidores da União. 

Art. 3o As despesas resultantes da execu· 
çáo deste decreto legislativo correrão à conta 
das dotações consignadas no Orçamento _da 
União. 

Art. 49 Os efeitos financeiros deste decre
to legislativo passarão a vigorar a partir de 
19 de janeiro de 1990, ~servando o disposto 
no seu art. 29 

Art. 5<1 -ESte decretO le9iSiativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

--M. 69 Revogam-se as disposições em 
contráriO. 
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Justificação 

A proposiçao que ora submetemos à delibe
ração do Congresso Nacional objetiva com
plementar o item vm, do art. 49, da Consti
tuição Federal. 

Trata-se de fixar, petra o exerdcio financeiro 
de 1990, a remuneração dos Ministros de Es
tado. 

Os valores adotados pelo projeto coinci~em 
com aqueles pagos, a título de remuneração, 
aos Ministros do Poder Judiciário, o _que have
rá de ensejar igualdade nas remunerações dos 
cargos dos Poderes da República, atendendo, 
assjm, ao que dispõe o item XIJ, do art. 37, 
da Lei Maior. 

A fim de evitar que os valores estabelecidos 
como remuneração e como represetftãção de 
função náo sejam corroídos pela inflação no 
período de 1" de outubro do corrente ano até 
]9 de janeiro de 1990, o art. 2c da proposição 
autoriza os respectivos reajustamentos, com 
base nas datas e índices adota~os nos reajus~ 
tes dos Sel'Vidores _da União. 

Visando a evitar futuras amplfações tenden
tes à inclusão de outras parcelas no cômputo 
devido pelos Ministros __ de Estado, o § 1 ~ do 
art 1 ~ do projeto trata de definir a remuneração 
como a soma dos valores percebidos, a qual
quer título, apenas excetuando as diárias e 
ajudas de custo. 

Diante destas considerações, confiamos no 
espírito público de nossos pares, no sentido 
de que, com a brevidade que se faz necessária, 
votem favoravelmente à aprovação do projeto 
de decreto legislativo que ora oferecemos à 
consideração do COngresso Nacional. 

Sa1a das Sessões, 12 de outubro de 1989. 
- Senador Jarbi!IS Passadnho. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

O SR. PRESIDEI'lTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetes que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões compe
tentes. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento de informa
ções que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQaERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
N• 543, DE 1989 . 

Nos termos do disposto no art. 216 dO Regi
mento Interno do Senado federal, c:ombinado 
com o previsto no a~t 50", § 29 da Constitúlção 
Federal, requeiro seja encaminhado ao Minis
tro do Exército, Leonidas Pires Gonçalves, o 
presente requerimento, com vistas às informa
ções sobre as seguintes questões: 

1 -Os dis~itivos da ConstituiÇão Fedeial 
que amparam os ex-combatentes da FEB,-da 
responsabilidade do Ministério do ExércitO es
tão sendo cumpridos? A partir de que data 
os ex-combatentes estão fazendo jus - ou 
o farão - ao soldo de 2~ Tenente? 

2 ----Qual está sendo ou sera o mecanismo 
de reajuste deste beneficio? 

3-O benefício aos ex-combatentes da 
FEB está sendo onerado com imposições pa" 
ra a previdência ou para o fisco? 

4 -Qual o critério de reajuste das pensões 
dos militares reformados? 

Justificação 

A c_omeffioraçâO, eln setemb-ro passado, do 
40~ aniVersário do começo da 11 Guerra Mun
dial, com a invasão da Polôníii pelos exércitos 
do m Reich, traz a memórigl; de toda a huma
nidade o verdadeiro holocausto de milhões 
de pessoas que tombaram em defesa dos 
ideais democráticos. 

-P"ã"rtlCular homenagem nos merecem os 
pracinhas da FEB que levaram à estas lutas 
a contribuição do povo brasileiro. Desde seu 
retomo, os sobreviventes da FEB tem rece~ 
bido todQ o apoio do Estado a fim de jamais 
se lhes reconheça o trlbuto da sociedade que 
bem souberam representar na Itália. 

A Con.stituição de 1988 cuJminou estes be~ 
nefícios outorgando aos poucos sobreviventes 
o direlto em vida a um soldo de Segundo· 
Tehente. 

De todas as partes do Brasil, no entanto, 
nos tem chegado indagações ansioas sobre 
a data a partir da qual os pracinhas passarão 
a receber os l::teDeficios outorgados pela Cons
tituição. 

Trata-se, então, de s_aber como esta questão 
está sendO encaminhada, de forma a informar 
e tranqüilizar muitOs pracinhas que anseiam 
por respostas prontas aos seus_ direitos. 

Sala das Sessões, 12 de_ oUtubro de 1989. 
-SenadÇJr Jutahy Magalhães. 

- (À COMISSÃO DIRETORA.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido vai a exame da Mesa. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos_ que serão li
dos pelo Sr. 1 ~Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 544, DE 1989 

Excelentíssimo Senhor Senador Nelson 
Carneiro 

REQUERIMENTO N• 545, DE 1989 

Requeiro, nos tefmos do art. 258 do Regi
mento Infémó, a tramitação conjunta dos se
guintes ·projetes. 

Projeto de Lei do Senado N? 124, de 1989; 
Projeto de Lei do Senado N? 191, de 1989; 

. Projeto de _Lei do Senado N_~ 147, de 1989. 
_ Sala das Sessões, 12 de outubro de 1989. 

- Senador José tgnácio Ferreira, Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os requerimentos lidos serão incluídos em 
Ordem do Dia, nos termos do inciso 11 do 
art 255 do Regimento Interno. (PaUsa) -

Sobre a mesa, redações finais que, nos -ter
mos do art. 320 do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, vão sef lidas pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. (Pausé!J) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 242, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 66, de 19_89. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n~ 66, de 1989, 
que autoriza o Governo da União a contratar 
operação de crédito externo, no montante 
equivalente a até US$ 76.000,000.00 (setentã 
e seis milhões de dólares americanos), com 
o Delta Bank. 

SaJa de Reuníões da Comissão,12 de outu
bro de 1989.- Nelson Cameko, Presidente 

--Pompeu de SouSa - Relator - Lourem
berg Nunes Rocha- Áureo Me/lo 

ANEXO AO PARECER N• 242,DE 19Sg 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 66, de 1989, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, inciso V, da Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• , ÓE 1989 

Autoriza o Governo da amão a con
tratar operação de Crédito externo, no 
montante equivalente a até (}$$ 
76,000,000.00 (setenta e seis milhões de 
-dólares americanos). com o D_elf'!I Bank. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Governo da Uõi_ão autorizado, 

nos termos do art. 52, inciso V, çla Constituição 
Federal, a contratar operação de crédito exter
no com o Delta Bank, para o financiamento 
da aquisição de aeronaves para apoio aéreo 
ao Projeto Calha Norte, executado pela Força 

Digntssimo Presidente do Senado Federal, 
Esta Comissão, em reuni.3._o realizada em 

27 de setembro último, rioS -termos do artigo 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, 
aprovou proposta do Senador Dirceu Carneiro 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetes 
de Lei do Senado n? 154, de 1989 e __ 220, 
de 1989. -

-- A€:rea: Brasileira, nas quantidades e modelos 

Sempre que -hoUver matérias semelhantes 
em tramitação na Comissão,·-esta presidência, 
por delegação do plenário, adotará como re
gra este recurso regimental. -

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus pro
testos de estimá e cOm;iQeração. 

Sala da Comissão, 12 de outubro de 1989. 
- Senador JoSé lgnác/o Ferreira. Presidente. 

seguintes: _ 
f - 3 (três) aeronaves - C-130 Hércules; 
II-3 (três) aeronaves- R-35 Learjet. 
Parágrafo único. A contratGt_ção autorizada 

na forma deste artigo não uJtiapassará o valor 
de US$ 76,000,000.000 (s_etenta-e seis mi
lhões de dólares americanos). 

Art. 2~ Esta resolução. entra em vigor na 
data de sua publicação. 
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PARECER N• 243, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçiio final do Proj'etQ de Resolução 
n• 68, de 1989, 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto __ de Resolução nn 68, de 1989, 
que autoriza o -Governo da República Fede
rativa do Brasil a conceder finandámento ao 
Banco de La Nadón Argentina no valor de 
até US$ 14_7,000,000.00 (cento e quarenta e 
sete milhões de dólares americanos), através 
do Convênio de Pagamento Recíproco. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de_ outu
bro de 1989. - Nelson CarneirO Presídeil.te 
-Pompeu de Sousa Relator - Louremberg 
Nunes Rocha -Áureo Me/lo. 

ANEXO AO PARECER N' 243, DE 1989 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 68, de I 989. 

Faço saber que o Senado Federal i;lprovou, 
nos termos do art. 52, inciso V, da Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1989 

AutonZa o GoveinO -áã República Fede
rativa do Brasil a áJriCfider finandamento 
ao Banco de La Nación Argentina no valor 
de até US$ 147,000,000.00 (cetrto e qua
renta e sete mühões de dólares america
nos}, através do Convênfo de Pagamento 
Reciproco. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art 1• É o Governo da República Fede

rativa do Brasil, nos termos do art 52, inciSo 
V da Constituição Federal, autorizado a conce
der financiamento ao Banco de La Nación 
Argentina, através do ConVênio de Pagamento 
Recíproco, no valor de até US$ 
147,000,000.00 (cento e quarenta e sete mi
lhões de dólares americanos), destinado a fi
nanciar as obras dvis da Hidrelétrica Pichi Pi
curo Leufu, na República Argentina. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os pareceres lidos, irão à publicação. (Pau- · 
sa.) 

Sobre a Mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 546, DE 1989 

Nos termos do art. 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação. final 
do Projeto de Resolução no 66, de 1989, que 
autoriza o Governo da União a contratar opera
ção de crédito externo, no montante equiva
lente a até US$ 76,000,000.00 (setenta e seis 
milhões de dólares americanos), com o Delta 
Bank 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1989. 
-Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação dã redação final. 

Em discuss_ão a redação fincl, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussã_o~ 
Em votação. 
Os Srs. Senadores· que aprovam queiram 

permanecer sentidos. (Pausa.) 
Aprovada a redação fi.nal. 
O prOjeto irá à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- SObre a mesa, requeriiliehtõ qUe -serã lido 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

{lido e aprov:ad_o o Seguinte 

·REQUERIMENTO N• S47, DE 1989 

Nos termos do art. 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução no 68, ele 1989, que 
autoriza o Governo brasileiro a <:Oh ceder fman
ciamento ao Banco de la Nación Argentina, 
no valor de_ até US$ 147,QOO,OOO.OO (Cento 
e quarenta e sete milhões _de dólares america
nos), atraVés do convênio de pagamento recí-
proco._ . 

Safa das- SesSões. 12 de o.utubro Ae 19~9. 
_ -_P..ompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime

. _ djata apreciação da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

~ _ Não havendo querr1 peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs~ Senadores que a aprovam queiram 

permanecer s_entados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final. 
O p-rojeto irá à promUlgação 

O SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 o Secretário, 

~ ~ido o seguinte_ 

REQUERIMENTO N• 548, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, b, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei da Câmara no 42, de 1989 (no 886/88, 
na Casa de Origem), que dispõe sobre os feria
dos de 12 de outubro e de 2 de novembro. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1989. 
-Fernando Henrique Cardoso -1'4arcondes 
Gadelha -Jaibas PaSsartnho-Leite Osaves 
- Jamil ffaddad 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lido será votado após a 
Ordem do Dia, na forma do art. 340, incíso 
U, do Regimento Interno. 

O Sr. Pompeu de Sousa, Jo Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu~ 
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, ·requerimento que será lido 

pelo Sr-. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 549, DE 1989 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regi
mento Interno, requeiro inversão da Ordem 
do Dia, a fini-de" qUe a ffiaTéfia-constante dõ 
ítem n°_04 seja submetida a_o Plenário em Últi
mo. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1989. 
-JamJ1 Haddad - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Effi votação o requerimento. 

O Sr. Fernando Henrique C"..ardoso -
Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques~ 
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConcedQ_a palavra a V. Ex". 

O SR. FERNANDO HENRIQUE. CAR· 
DOSO (PSDB- SP, Para questão de ordem. 
Sem revisão do oradorJ- Sr. Presidente, os 
itens 3 e 4 da pauta, parece-me, permita-me 
V.~- não deveriam ter sido nela incluídos, 
porque tratam da concessão .de canais de rá
dio, matéria que não foi objeto de deliberação 
em nenhuma Comissão; é _a primeira vez que 
vem à nossa deliberação ma.téria desta natu
reza. Verifiquei o fundamento pelo qual se pe
de que o item seja incluído na Ordem do Dia, 
e não procede. A possibilidade de se incluir 
na Ordem do Diã sem parecer de Comissão, 
projeto de iniciativa do Presidente da_Repú
blica, no caso não se aplica. Aquf se trata de 
uma resolução do Congresso. 

AcreditO -que a-matéria não possa ser incluí
da na Ordem do Dia. Peço a V. Ex!' resolva 
a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Constituição, no art. 223, diz _o segUinte; 

··compete ao POder ExéCutiVo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autori
zação- para o serviço de radiodifusão so
nora e de sons e imagens, Observado o 
princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal. 

§ 19 O Congresso Nacional aprecia
rá o ato no prazo do art. 64, §§ 2~> e 49, 

·-a contar do recebimento da mensagem." 

De modo que esse prazo é de 45 dias. A 
tramitação da matéria constante do item_ 3 
teve início no Senado Federal no dia 18 de 
setembro; o prazo, então,_ terminará no dia 
}9 de novembro. F.il:ltando 1.5 dias para termi
nar esse_ prazo, na forma do Refiimento, o 
projeto tem que ser incluído na Ordem do 
Dia. Se V. Ex!', Senador Fernando Henrique 
Cárdoso, pedir que o Projeto vá a ComissJio, 
o plenário decidirá. 

O SR. l'ERNANDO HENRIQUE CAR· 
DOSO - A minha intenção é uma só. é: 
a primeira vez que a matéria vem a nosso 
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conhecimento; entendo que as Comissões 
têm que opinar. c 

Há prazo, ainda, para opinar. Não me oporfa 
até, em pedir urgência para a matéria. Não 
sei do que se trata. Posso, até, se os Uderes 
estiverem de acordo, assinar o pedido de ur· 
gência na Comfss!o, mas que a Comissão 
opine: senão, vamos ficar, -aqUi, atuando carto
rialmente. 

De modo que eu pediria a V. E0' Sr. Pfe,Sj~ 
dente remetesse o projeto à Comissão. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ Por se tratar de matéria que pela primeira 
vez é submetida ao exame do Senado Federal, 
e por haver ainda prazo, que terminará no 
dia 1? de novembro - estamos no dia ] 2 
de outubro -, acho que é medida de cautela 
inidativa desta natureza ser apreciada pelos 
Orgãos Técnicos. 

O 81'. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra V. Ex" 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, em relação à sugestão apresen
tada, agora, pelo Senador Fernando Henrique 
Cardoso, lembraria que um artigo do nosso 
Regimento fala exatamente sobre os praz.os, 
matérias que são dependentes de prazos. 

Esse é um prazo constitucional. Então, não 
haveria necessidade de pedir urgência. Se V. 
Ex' determinar que a Comissão seja ouvida, 
ela fará isso já em regime de urgência - é 
natural-, por causa dos prazos. E V. Ex' põe 
a matéria na Ordem do Dia imediatamente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Acredito que o Plenário está de acordo em 
que o projeto seja remetido à Comissão, para 
que sobre ele opine e venha, posteriormente, 
ao exame do Plenário, antes do dia 1? de no
vembro. 

Dez dias antes do prazo final, portanto, a 
partir do dia 21, o projetei entra autorriatica
mente em regime de urgência. Como estamos 
no dia 12, é possível que a Comissão opine 
antes_do dia 21. 

Estamos tumultuando um pouco o Regi
mento. Vamos submeter primeiro o requeri-
mento à votação. ~ 

O Sr. Mansueto de Lavor·- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra V. EX' 

O Sr. Aureo Mello -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, para contraditar o reque-
rimento. Posso? 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Senador, quem está com a palavra, pela 
ordem, é o Senador Mansueto de Lavor. 

A inversão da pauta importaria em levar o 
projeto à apreciação na tarde de hoje; foi con~ 
tra isso a intervenção do Sel}.adq.r_ Fernando 
Henrique Cardoso. 

O Sr. JamD Haddad -Sr. Presidente, pe
ço a paJavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Nelsqn Carneiro) 
-COm a p~iM:é!_v. Ex'. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB - R.!. Pela 
ordem.) ::-:- Sr. Presidente, o requerimento é 
de minha autoria. 

Justamente em razão dessa dúvida, eu havia 
solicitado a inversão da Ordem do Dia, mas 
diante da fala de V. Ex,e, retiro o requerimento, 
para· que a matéria Vá à Co~issáõ. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
A Mesa resolve retirar os dois projetas da Or
dem do Dia, remetendo-os à Comissão, acen
tuando que, no dia 21, nos últimos dez dias, 
portanto, entrarão em regime de urgência; a 
Comissão deYerá opinar ness_e prazo. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V. fr. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
.....:.. PI. Pela ordem.) - Sr. P~idente, pediria 
a v. __ Ex!' determinasse _que todo e qualquer 
prOCeSso· desta natureza,_ em aqui chegando, 
fosse-imediatámente distribuído às Comissões 
de Consti~ção,Justiça e Cidadania e de Edu
cação. 

O Sr. Aureo Mello - Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
......., -oostarià de dar um e.SdãféCiffiento. 

A Mesa remeteu à Comissão de Educação, 
nCf dia 18 de setembro, e esta não opinou. 
- Tem a palavra o nobre Senador _Áureo Mello. 

-0 SR- ÁUREO MELLO (PMDB- AM. 
PeJa ordem. Sem revisão do orador.} :-- Sr. 
Presidente, está aqui a opinião da CorTtissão, 
que é o meu relatório. Comunico a V. Ex!' que 
já há parecer sobre o--assunto. 

O SR. PRESIDENTE (N_elson Carneiro) 
- Entretimto, como não está em regime de 
urgência a matéria, deve $er apreciado o seu 
parecer pela comissão. Aprovado que seja, 
não há necessidade de ser dado parecer em 
plenário; V. Ex' deve lê-lo na Comissão. 

O SR.· ÁUREO MELLO - Permita-me. 
ainda, Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ext tem a palavra. 

Dr~dfRsÍa':J~ 'ff!r!R~P!JiJir;g 
$'10 DO Oi?AbOR, SERÂ f'(JBUCADO 
POSTERIORMENTE . . .. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa esdarece que o Projeto não está 
em regime de urgência. Há requerimento que 
pode ser retirado. O projeto entrará automati
camente em regime de urgência no dia 21, 
haja ou não parecer. 

A Mesa, assim, esclarece que o item 3 não 
t~m parecer; a ele se refere o nobre Senador 
Aureo MeDo. O item 4 tem parecer, como in-

forma a Mesa. Deste modo, a Comissão já 
opinou quanto ao item 4; só não opinou quãn· 
to ao item 3. 

A Mesa, então, retira da pauta o item .3. 
para que a Comissão sobre ele opine até o 
dia 21; se não opfniar, ou opinando, no dia 
21 entrará em regime de urgência, na forma 
da disposição constitucional. 

Está sendo discutida a inversão da pauta. 
(Pausa.) 

Acaba de ser retirado o -requerimento pelo 
nobre Senador Jamil Haddad. 

O Sr. Jamil Haddad- Eu o havia retirado, 
mas, diante do que V. Ex" explicitou, mantendo 
o requerimento quanto ao item 4. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Quanto ao item 4,_ ~ã~; qu~.~to_ ao i!ern$ 3. 

O Sr. Jami1 Haddad- O item 3 não tem 
parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex- mantém quanto ao item 4? 

O Sr. Jamil Haddad- Sim . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vamos votar o requerimento, senão prolon
garemos um debate que não existe. 

O Sr, Mansueto de Lavor ~ Sr. Presí
dente, com toda a paciência, espero usar da 
palavra, que já me havia sido concedida. Te
nhn a palavra, Sr. Presidente?. 

O _SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Pois não. Tem a palavra V. Ex" 

O SR- MAI'!SUETO DE lAVOR (PMDB 
- PE. Pela ordem.- Sem revisão do orador.) 
-Sr. Pi'esidente, queria apenas frisar que real-
mente não sei nem conheço nenhum dos Di
retores proprietários ou_ pessoas ligadas_ à 
emissora ''Rádio Imperatriz Sociedade Umita
da", O retomo ·deste projeto às Comlssões 
só teria sentido se realmente se estivesse anali
sando a possibilidade de o Congresso não 
conceder a permissão, que é o seu direito 
constitucional agora. 

Não se trata, Sr. Presidente da instalação_ 
de nova emissora. Portanto, não é um ato de 
outorga, é mera renovação de concessão. 

No regime anterior, essa renovação de con
cessão se fazia de maneira nonnal, rotineira, 
de modo que, a não ser que a emissora tivesse 
cometido infraçóes, ela realmente tinha a sua 
concessão renovada. Isto significa que o con
tr6~do_ Congresso é sobre o tráfico de intluên
cia; é sobre se essa decisão está sendo feita 
em benefício da coletividade. A emissora já 
desenvolve as suas atividades, Qá muitos anos, 
no Maranhão. Uma renovação de concessão 
significa que esta emissora já tem instalaçóes, 
já utiliza o canal, já faz tudo. 

Então, não vejo porque se protelar através 
de tantas e tantas Comissóes. Não sei qual 
é o sentido de se prorrogar. Não tenho nenhu
ma afinidade, não conheço a Emissora, ritas 
não creio que a prática de se fazer protelações 
interesse ao Congresso e ao Senado. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex• está discutindo a matéria, e a Mesa 
agradece, mas não está em discussão, por 
enquanto; quan4o o projeto estiver em discus
são, V. Ex" continuará com as suas consi_de
rações. 

No momento, temos_apenas em apreciação 
um requerimento do nobre Senador jÇt_mi! 
Haddad. S. Ex.' pede que a matéria constante 
do item 4, porque não tem parecer, seja consi
derada em último lugar. Ao Plenário c_aberá 
decidir "sim" ou .. não~. Depois, quando se 
chegar ao exame desse projeto, V. Ex", nobre 
Senador Mansueto de Lavor, dará as_ razões 
que agora anunciou, mas que serão ·comple
tadas, certamente, na intervenção que fará, 
e, por isso mesmo, V. Ex", já está inscrito para 
falar quando a matéria estiver em debate. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Con
sidero-me inscrito, Sr. Presidente. Não quero 
dialogar com a Mesa. Desejava contribuir, a 
fim de não se prorrogar algo que poderia ser 
s[mplesmente uma renovação de concessão, 
que é muito diferente de outorga de conces
são. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa examina apenas se é um processo 
que diz respeito a conceSSão oli a prorrogação 
de concessão de rádio ou de televisão. A Cons
tituição não distingue. Se for possível, se já 
estivesse no prazo constitucional... 

O Sr. Chagas Rodrigues -A ConstitUi
ção inclui as duas hipóteses. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Inclui as duas hipóteses, por isso· a Mesa 
não distingue. 

Portanto, vai ser votado o reqü.erimehtó do 
nobre Senador Jamil Haddad, que se restringe 
apenas ao item 4, que tem parecer. QUanto 
ao item 3, a Mesa o retira para aguardar e 
o envia à Comis-são esperando que até o dia 
21 emita o parecer. Se não· o fizer, voltará 
a Plenário, para deliberação, independente
mente do parecer. 

É o seguinte o Item retirado da pauta: 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 36, DE I 989 
(Incluído em Ordem ·do Dia, nos termos do 

art.375,V 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno_ único. d.o P.rojeto de 
Decreto Legislativo n• 36, âe 1989 (n"112189, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a conces_sã_o outorgada à Rádio 
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, 
na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 
(Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação o requerimento de inversão 
da Ordem do Dia 

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

Aprovado. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGlSU\TIVO 

N', "" I989 
Incluído em Orden1 .~ Dia, nos tennos do 

--art. 376,_e 

do Regimento Interno. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 1 O, de 1989 (n9 
132/86, na Câmara dos_ Deputados, que 
aprova o texto da convenção americana 
sobre direitOs hUITiãii.Os -(Pacto São José), 
<:e:Jebr.ada em São José da Costa Rica, 
em 22 de novembro de 1969, por ocaSião 
da conferência especíalizada interarheti
cana sobre direitos humanos. (Depen
dendo de parecer.) 

Solicito do nobre Sen.ãdor Jamil Haddad 
o parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
emitir ·parecer.)- Sr. Presidente, SrS. Sen.açlo
res, em cumpri_mento ao disposto no art . .49, 
inciso_ "I,_ da COJi.stitllição Federat veio ter a 
esta <:prTiafã. Alta, parã exame e parecer, o 
Pi'ojeto de Decreto Legislativo nQ 1 O, de 1989 
(n• I32-B, de 1986-CD), acima epigrafado, 
o qual passamos a relatar. 

2 .. A preoCuPação c6nl os Direitos Huma
nos v_em sendo uma constante entre gover
nantes,. e_ governados. De há muito_ veni ela 
derrubando fronteiras e aproximando países, 
não importando o grau de desenvolvimento 
ecqnômjCo de cada um .ou a sua co!oraç_ão 
id_e_ológica. A complexidade e a delicadeza do 
tema eStá a iÕdicar; Cada vez mais, a neces
sidade de -uma proteção internacional para a 
garantia dos direitos fundamentais do ho-- - - . -

mem. 
3. Não é outro objetivo, a níVel interarne~ 

ricano, da "ConVenção Americana sobre Direi
_t9s Humanos" (Pacto São J.osé), objeto do 
nosso .exame. Sob os aspectos civil, político, 
econômico, social e cuJtural- pilares de sus
tentação dos direitos individuais -a "Conven
ção" procurou embasar princípios claros para 
um ef~ti.vo .re.cõnhecimento jurídico interame
riç:ano_d_o__s_ensfvel problema dos .direitos_ hu

. manos, Entenda-se a-qui os direitos humanos 
individualmente conSiderados como os con~ 
cementes à vida, integridade. e liberdade físi
cas, nacionalidade, propriedade privada, liber
dade de consciência e de expressão, direitos 
políticos, e outros. Destaque-se, também, no 
teXto da presente "Convenção" a prCitéção de
vida pelo Estado aos seus súditos e aos estran
geiros que se encontrarem no âmbito de sua 
soberania. 
·4. Ponha-se em evidência, ainda, a designa
ção ~e dois órgãos.competentes para conhe
cer dõ-s assuntos relacionados com o cumpri
mentó -dos cOmpromissos assumidos pelos 
Estados-ParteS ria "ConvenÇão", a saber, a 
Com1ssão lnteramericana de Direitos Huma
nos e a Corte Jnteramericana de Direitos Hu

- manos: A primeira atua como ínstància preli-

ll}inar à jurisdição cJa Corte. A segunda, como 
instànda judiciária. · 

5. No que concerne, por outro lado, à ob
seNação feita por Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República,. na sua Mensagem 
no 621, iteln 5, sobre a .necessidade de ser 
elaborada declaração interpretativa sobre os 
arts. 43 e 48, ·letra d da_ ''Convenção" em caU· 
sa, pelo fato de os mesmos não induírem, 
a seu juízo. "direito automático de visítas ou 
inspeções in loco da Comissão lnterameri
cana de Direitos Humanos (ODH), as_ quais 
dependem da anuência expressa do Estado", 
posiclonamo-nos, com a devida vênia, pela 
sua desnecessidade. t: que o item 2 do art 
48 da "Convenção" pievê a posSibilidade de, 
em casos graves e· urgel1tes, ·ser-realizada in
vestigação .. mediante prévio consêhfirriento 
do Estado em cujo território se alegue haver 
sido cometida a violação, tão-somente com 
a apresentação de uma petição ou comuni
cação que reuna todos os requisitos formais 
de admissibilidade". 

6. Recomenda, ainda, Sua Excelência, na 
dita mensagem, a não-adesão do Brasil, na 
presente etapa, às cláusulas facultativas con
templadas nos §_§ J? do art. 45, e 1° do art 
62. Nã_o .obstante as facultatividades 3ponta
das, pedimos vênia para lembrar que o não-re
conhecimento da competência dei ODH para 
examinar denúncias de violação da "C:::onven
ção" fará com que esta perca o seu poder 
impositivo, espinha dorsal da sua exlstênda, 
o que parece_não ser o de~ejado. 

7. Outrossim, lembre-se que o Brasil tem 
marcado presença nos foros internacionais 
sobre direitos humanos e participado ativa- , 
mente da elaboração de instrumentos diplo
máticos concernentes à matéria. Tratados es
pecífiç:os têm sido ratificados pelo nosso P.als. 
a exemplo da "Convenção Relativa ao status 
dos Refugiados" e da "Convenção das Nações 
Unidas sobre a_Eliminação de Todas as ForÇas 
de Discriminação Racial". O "Pa.cto de São 
José", portanto, insere-se neste contexto, co
mo "projeção da conquista interna da demo
cracia na órbita internacional e para a cr1Stali
zação definitiva, neste plano, da imagem do 
Brasil como país respeitador e garantidor dos 
direitos humanos", no dizer da Mensagem Pre--
sidencial acima referida. -

.8 .. Finalmente, lembre-se, ainda, da ne~es
sidade de, por questão de coerência, sujeitar 
também à aprovação do Co.ngresso Nacional 
quaisquer atõs que resultem etri reVfs.ão d:;t 
presente "Convenção"_ ou .lhe proporcionem 
ajustes complementares, pelo que se propõe, 
adiante, emenda aditiva concernente. 

9. No que diz respeito às partes adjetivas 
da "Convenção", isto é, ratificação, reserva, 
emenda, denúncia, etc., estão elas, no nosso 
entendimento, ern consonância com os prin
cípios do Direito Internacional Público. 

10. No_que pertine aos aspectOs de consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
os mesmos se encontram, a nosso ver, satisfa
toriamente preenchidos. 

11. Em face do acima exposto, somos pela 
aprovação do texto da "ConVen_ção __ Ameiicana 
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sobre Direitos Humanos (Pacto São José), ce
lebrado em São José da Costa Rica, a 22 de 
novembro de 1969, poi- õcasião da Confe
rência EsPecializada Interamericana Sõbre Di
reitos Humanos", com a s_e~uínte emenda adi
tiva: 

''a} Dé-se a segúlnte r_edação ao art. 
~ do presente projeto de decreto legis-
lativo: 

"Fiêàm sujeitos ã ãpiovãç.âo do Con
gresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão da presente Con
venção, bem como aqueles que se desti· 
nem a estabelecer-lhe ajustes comple
mentares.'" 

b) Renumere-se o art 2e do presente 
projeto de decreto legislativo." 

É __ o parecer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- o parecer é favoráv~l ao prõ}ero, com a 
emenda que apresenta. 

Em discussãO-o projetO e a-·emenda. em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores_que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o projeto. 

É ó- seguinte o projeto aprovado: 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISlA TJVO 
. N' 10, DE !989 

(N~ 132/86, na Câmara dos DeputadoS) 

Aprova o texto da Convenção Ameif
cana sobre Direitos Humanos (Pacto são 
José), celebrado em Sào José da Costa 
Rica, em 22 de novembro de 1969, por 
ocasião da Confei'êTú::ià Especializada 
lnnteramerícana sobre Direitos Huma
nos. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. 1 o Fica aprõviido _o texto da Conven

ção Americana sobre Dtreltos Humanos (Pac
to são José), celebrado em São José da Costa 
Rica, em 22 de novembro de 1969, por oca
sião da Conferência Especializada lnterame
ricana:-sobre Direitos Humanos. 

Art. 2o Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em vota.;ão a Emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permaencer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto v_ai _à CoriJ.iSsã6 Diretora, para a 

red.ação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 12, de 1989 (n~ 
137/86, na Câmara dos Deputados), que 

aprova O texto da Convenção -n9 146, da 
- Orgariiiação Internàdonal do Trabalho 
- orr. sobre férias" remuneradas anuais 
da gente do mar, adotada na Genebra, 
em 1976, durante a 62°Séssão da~Confe
rência fnternadona1 do Trabalho. (Depen~ 
dendo de parecer.) 

Solicito do nobre Sei1ador Afonso Sané:ho 
o pare-cer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR. AFONSO SANCHO (CE. Para 
emitir parecer. Sem revisão-do- orador.)- Sr. 
Presidente, $rs. SenaGores, determinado no 
art. 49, incisO ~ çla Lei Magna, é trazido à cola
ção, para exame e parecer do Senado, o Pro· 
jeto de Decreto Legislativo n~ 12, de 1989 (n~ 
137/86, na Câmara dos Deputados), o qual 
passamos a relatar. 

Somos pela aprovação da Convenção n1 

146, da Organização lntemadonal do Traba~ 
lho- OIT, sobre férias remuneradas anuais 
da gente do mar, adotada em Genebra, em 
1976, durante a 62" Sessão da Conferência 
Internacional do Traba1ho, nos tennos do Pro
jeto de Decreto Legislativo no 12~ de 1989, 
com a se_gu~!Jte _ emend_a ad.i_tiva: 

"Dê~se a seguinte redação ao art. 12 
do presente Projeto do Decreto Legisla
tivo: 

"Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaiSqUer atas que Pos
sam resultar em revisão da presente Con
verlção, bem como aquele que se destina 
a estab_eleç_er ajustes complementares." 

''Rerú.imere-se·o_art.2"'do preSente Pro
jeto do Çlecreto Legislativo:" 

tO parecer, Sr. Presidente. 

osR.· PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O-parecer-é favoráveT;cõffi a emenda que
apre"senta. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a disCuSSão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda 

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

Aptõvado o projeto. 

É o seguinte o projeto aprovadO: 

'.C...2-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 

N' 12,DE 1989 
·-\J'l« 137/àO.-na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n? 146 
da Organização lntemacional do Traba
lho - OFT sobre Férias Remuneradas 
Anuais da Gente do Mar, adotada em Ge
nebra em 1976, durante a 62' Sessão da 
ConferênCia Internacional cjo Trabalho. 

O Congresso Naclonal decreta: 
Art. 1 o Fica aprovado" o- texto da Conven~ 

çâo n~ 146 da Organização l~ternacional do 
Trabalho - OIT Sobre Férias Remuneradas 
ÃnUais da dente do Mar, adotada em Genebra 

em 1976, durantç a 62~--sessãO ·da-Confêrênci;;t 
Internacional do Trabalho. 

_ _ Art.- 29 Este decreto legiSlativo entrâ em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação a emenda. 

Os Sr$. Senãdores qUe a aprovam qUeiram 
permanecer se!ltad_os. (Pausa.) 

Aprovada a emenda. 
O projeto irá à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A matéria constante do item 5 fica com 
sua votação adiada em virtude de inexistência 
de quorum qualificadO, de que depende. 

t o seguinte o item cUja votação fica 
adiada: 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituiçã-o n\1 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no_§ 69 do art. 14, para deslncom
patibltização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo , 

PARECER, sob no 145, de 19B9, 
- da Comissão Tempo"riiria favorável aO 

prosseguimento da tramitação da matérla, 
_com voto vencido dos Senadores Chagas Ro~ --
drigues e Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 6 

Votação, em tumo único, do Requeri
mento n"' 526, -de-1989, do Senador Mau

- ríclo Corrêa, solicitando, nos termos regi
mentais, tenham tramitação conjunta do 
Projetas de Lei do Senado n"" 199 e 291, 
de 1989, de sua autoria e do SenêÍdor 
Itamar Franco, respectivamente, que dis
põem sobre o tratamento Pfeferêncial às 
empresas brasileiras de capital nacional 
nas aquisições de bens ou serviços pelo 
poder público. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Ser'ladóres que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.}. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, os Projetas de 

Lei do Senado no:s 199 e 291, de 1989, passa
r!o a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7 

VOtação, em tum o- único-, _ _do Requeri
mento n9 531, de 19"89, dO seriadOr LQu
rember9 NuqeS Rocha, solicitando, nos 
termos regimentais, a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 247, de 1989, de sua autoria, que dís-
põe sobre aposentadoria especial aos di
gitadores de processamento de dados e 
dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, o Projeto_de Lei 
do Senado n~ 247, de 1989, será definitiva
mente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 8: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 532, de 1989, do Senador Hum
berto Lucena, solicitando, nos termos re
gimentais, a retfrada, em caráter defini
tivo, do Projeto de Lei do Senado n9 225, 
de 1989, de sua autoria, que altera a reda
ção do art. go da Lei n" 7.773, de 8 de 
junho de 1989, e-·crá oUtras Providências. 

Ein votação o recjUellrnento. 
Os Sis: SenadoreS que O BprOvãln queifãm

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto Será 

definitivamente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Caneiro)
Item 9: 

Discussão, em turno único do P_arecer 
n'~ 223, de 1989,da Comrssão de Consti
tuição, Justiça e Cidadariia, concluindo 
pelo arquivamento do Ofício n" S/3, de 
1987, do Presidente do Supremo Tribu
n~l Federal, eiicaminhando cópias das 
notas taquigráficas e do acórdão profe
rido pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos do Recurso Extraordinário n~ 
102.553-1, do_ Estado do Rio de Janeiro, 
qual declarou a inconstitucionalidade da 
Resolução n~ 7, de 22 de abril de 1980, 
do Senado Federal. 

Em discussão o parecer, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a disussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria será arquivada. 

É o seguinte o parecer aprovado. _ 

PARECER N• 223, DE 1989 

Da ComisstJo de Constituição, JU$tlça 
e Odadanla, sobre o Oficio nP S/3, de 
1987 (Oficio n• 15/P-MC, de 26-3-87, na 
origem) do Sr. Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando ªo _Se· 
nado Federal as C6pías- das notas taqui
gráfícas e do acórdão proferido pelo SU
premo Tribunal Federal nos autos do Re
cursoExtraordínárionvJQ2.?~3-J, doEs~ 
tado do Rio de_Jan_efro_._Q qual declarou 
a inconstitucionalidade da Resolução nv 
7, de 22-4-80, dõ Senado Federal 

Relator: Senador Chagas Rodrigues_ 
O ExCE:Ientísslmo Sr. Ministro Rafael Mayer, 

então Presidente do Supremo Tribunal, reme
teu a esta Casa o Ofício n~ S/3, de 1987 (n~ 
15/87-P/MC, de 26 de março de 1987, na ori
gem) acompanhado das cópias das notas ta
quigráficas e do acórdão proferido por aquela 
Corte de Justiça nos autos do Recurs_o Ex-

traordinário n" 102.553-1, do Rio de Janeiro 
o qual deClarou a inconstitucionalidade daRe
$0luç~o no 7, de 22-4-80, do Senado Federal. 
Esse -proceder visa a alcançar os fins previstos 
no art. 52, item X, da Coilstituição Federal, 
ou seja, propiciar ao Senado Federal a oportu
nidade de decretar a suspensão do ato decla
rado inconstitucional. 

A hipótese submetida a Julgamento pode 
ser assim resumida: 

Tintas Ypiranga impetrou -mandado de se
gurança preventivo contra o Jnspetor Regional 
da 12•ReQ:iáo Tributária, irlsurQindo-se contra 
o cálculo do !CM à alíquota de 15,5%, estabe
lecida na Resolução no 129, de 1979, do Sena
do Federal (art. 1 ~.item 1). Sustentou qUe, sen· 
do suas vendas de natureza interestaduais, e 
Sem embargo da qualidade de consumidor 
final do comprador, o cálcu1o da alíquota devia 
ser feito nos termos da Resolução do Senado 
n• 7, de 1980. 

A segurança foi denegada em ambas as 
instâncias ordinárias, chegandO aO exame do 
Pretória Excelso_ na via do recurso extraor
dinário. 

As resoluções submetidas ao exame do Su
premo têm a seguinte redação; 

''RESOLU<,:Ãó N• 129, DE 1979 

Arl 1 o .As alíquotas máximas do imposto 
sobre operações relativas à circulação de mer
cadorias serão as seguintes: 
I- para as operações internas e interes-

-taduaiS: -
a) Nas regiões Sudeste e Sul; 
1. 15% (quinze por cento) em 198D; 
-2. 15,5% (quinze inteirOs e drico décimos 

por cento) em 1981; 
3. 16% (dei:esseis-po'r Cento} em 1982 é 

exeJcfcios subseqüe~tes; 

b) nas _regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste: 

16% (dezesseis por cento) em 1980 e exei"
clciQ.s su_bseqüentes. 

11 -Para as operações de exportação: 
13% (treze por cento) em 1980 e exercfclos 

- subseqüentes:" 

"RESOLUÇÃO N• 7, DE 19M 

Art. 1 ~ São acrescentados ao art. ]9 da Re
solução n~ 129, de novembro de 1979, o item 
e parágrafo seguintes: 

DI - Para as operações interestaduais que 
destinam mercadorias a contribuintes para 
fins de industrial~çãq ou comercializaç~o: 

11% (onz.e por cento). 
Parágrafo único. Nas operações de que tra

ta o item III, promovidas nas regiões Norte, 
- Nordeste e Centro-Oeste,-a a1íquota será: 

a) 10% (dez por &:ento) em 1980; 
b} 9,5% (nove inteiros e cinco--décimos por 

cento)_em 1981; 
c) 9% (_n_ove por cento) em 1982 e exercí· 

cios subseqüentes." 
Em sessão plenária, realizada em 21-8-86, 

o Supremo Tribuna] dirimiu a controvérsia, 
assim extraj:ifica~ na Ata de Ju1gamento: 

''Conheceram do recurso extr~rdiná;
rio os MiiilStrós COrdeiro Querra, Oscar 
Corrêa, Néri da Silveira, Rafael Mayer, Dja
ci F'alcão e o Presidente, ~enddos. porque 
não conheciam, os Ministros Relatores, 
Octávio Gallotti, SYdneY Sahches e Aldir 
Passarinbo, mas lhe negaram provimen
to, vencido_ o- Ministro Cordeiro Guerra 
que lhe dava provimento, e se declarou 
a inconstitucionalidade da Resolução n"' 
7, de 22-4-80, do Senado Federal, ven
cido em parte o Ministro COrdeiro Guerra, 
porque só declarava parcialmente a in
constitucionalidade." 

Essa_ decisão foi consubstan-ciada no se
guinte acórdão: 

"'EMENTA: ln1posto sobre Circulação 
de Mercadorias. Operações interesta
duais. Discríminaçi;.o de alíquotas. Reso
lução n• 7, de 22 de abril de 1980, do 
Senado Federal, inconstitucionalidade, 
(Constituição Federa_!, art. 23, § 59- re-
dação anterior à EC 23_L83 )~ _ . 

Divergência _da Súmula nG 569. 
Recurso extraordin_ário conhecido, mas 

nãO provido." 

Como s~ observa, a incOnstitucionalidade 
da Resolução no 7/80 foi deClarada pelO Supre
mo Tribunal face às disposições contidas na 
Constituição de 1967, com a Emenda Consti
tucional de 1969. 

Ci'eio tratar-se do primefro caso de suspen
são de ato normativo após a vigênda da Cons
tituição de 1988 a trainifur nesta Casa. Por 
isso mesrrio, pefrriitO~me formular algumas 
consideraçõ_es iniciais para, afinal, concluir o 
meu parecer. 

A Constituição de 1969, eiri seu _art. 42, 
item VU, dispunha o seguinte, no âmbito da 
competência do Senado Federal: 

"Art42 ................................................. : ............ . 
VU - suspender a execução, no todo 

ou em parte, de lei ou decreto, declarados 
inconstitucionais por decisão defmitiva do 
Supremo-Tribunal Federal;" 

A Constituição atual, em-seu art 52, item 
X, diz o seguinte, nessa mesma esfera de com
petência: 

"Art 52. 
X - suspender a execução, no todo 

ou em parte, de leí declarada inconstitu
cionã"l, por decisão defmitiva do Supremo 
Tribunal Federal." 

ObseiVe-se que, mantendo o dispositivo 
quase na íntegra, retirou-lhe o constituinte de 
1988 a alternativa consignada na expressão 
"ou decreto". __ 

O atual Regimento do Senado (ReSolução 
n"' 18/198SJ trata, "nõ" Capítulo V, "Da suSpen
são da execução-da lei" e prescreve_ no art 
410: 

"Art. 410. o~Senado conhecerá da de
claração, proferida em dedsão definitiva 
pelo Supremo Tribunal Federal, de in
constitucionalidade total ou parda] de lei 
mediante: 



Outubro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Sexta-feira 13 5787 

1) ·············· ~..:..-. 
2} ............................. ~._, __ 
3) Projeto de resolução de iniciativa da 

Comissão de ConstitUição e JuStiça e Ci
dadania.'' 

Como se percebe, tanto a ConStituição 
quanto O Regimento do Senado referem-se 
exclusivamente à suspensão de lei, omitindo 
qualquer outra expressão que configure 'ato 
normativo de menor categoria. 

Isto, entretanto, se nos afigura como uma 
indicação de aprimoramento de técnica legis
lativa, vez. que a expressão "lei" deve ser torna
da em sentido lato e, assim, em condições 
de abranger todas as outras manifestações 
normativas de hierarquia inferiof~ 

Afora essas considerações, há atnda que 
registrar-se a ocorrência de um fato novo, o 
qual, a nosso ver; altera a configuração jurídica 
da presente matéria. 

E que o Senado Federal, no exercício das 
atribuições que lhe confere 'O art 155, § 2<?, 
inciso N, da Constituição, baixou a Resoluçáo 
n922;de 19 de mato de 1989, versando sobre 
o mesmo objeto da Resolução n9 7/80 e, con
seqüentemente, revogando o ato julgado in
constitucional pelo Supremo Tribunal 

Assim, salvo melhor compreensão do pro
blema, não há mais que se cogitar de suspen
der a execução do ato maculado de inconstitu
cionalidade, uma vez que, ao abrigo-do novo 
regime constitucional, resolveu o Senado reti· 
rã-lo da ordem jurídica, substituindo-o por ou· 
tro, acorde ao novo sistema normativo supe· 
rior. 

Em condusão, portanto, a matéria está pre-
judicada pela ausência de objeto, motivo pelo 
qual somos por seu arquivamento. 

É o pare<:er. 
Sala das Comissões, 21-de"--seterri.lirO de 

1989. - Odacfr Soares, Presid'ente em exer
cício - Chagas Rodrigues, Relator - Carlos 
Patrocínio- Francisco Rol/emberg -J11árclo 
Lacerda - Mansueto de Lavor- Jl1elra A1ho 
- Jl1aurfcfo Corrêa - Jutahy Magalhães -
Jamil Haddad- Áureo Mel/o. 

O SR. PRESIDENTE (NeJson .Carneiro) 
-Passa-se aos itens 10 a 14: · -

-10-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n" 172, de 1989 
(n9 398/89, na origem), de 9 de agosto do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação dp Senª
do a escolha do Senhor Luiz Mattoso Maia 
Amado, /Ylinistro de Segunda classe, da carM 
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto_ à República da 
Coréia 

-11-

Discussão, em turno· único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~> 174, de 1989 

(il9" 403/89, na origem), de l 4 de agosto do 
--corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 

da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Júlio Gonçalves SanM 
chez, Ministro de Segunda Classe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Guiné
Bissau. 

-12-

Discussão, em turno únfco, do parecer da 
Coiii.1sS-ãO de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n"' 179, de _1989 
(ne 457/89, na Casa de origem), de 30 de 
agOsto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à delibera
ção do Senado a escolha do Senhor Régis 
Novaes de Oliveir~. Embaixador do Brasil jun
to à Jamahiriya Arabe Popular Socialista da 
Líbia, para, comulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
de Malta. 

-13-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem no 185, de 1989 
(no 515/89, na origem), de 11 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Sérgio Damasceno 
Vieira, Embaixadoi do Brasil junto à Federa
ção da Malásia, para, cumulativamente, exerM 
cer a função --de Embaixador do Brasil junto 
ao junto ao Sultanato de Bn.mei Durussalam. 

-14-

Discussão, erh turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n"' 186, de 1989 
(n? 516/89,- na origem), de 11 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 

-da República submete à deliberação do Sena-
- do a escolha do Senhor_ Luiz Felipe de La 

Torre Benitez Teixeira Soares, EmbaiXador do 
Brasjl junto à Repúbllca do Quênia, para, cu· 
mulativamente, exercer a função de Embaidor 
do Brasil junto à República de Uganda. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-As matérias constantes dos itens 10 a 14 
da Ordem do Dia da presente sessão, nos 
termos do parágrafo único do art. 383 do Regi· 
mento Interno,_ deverão" ser apreciadas em ses
são secreta. 

Soli_cito aos Srs. FUncionários as providên~ 
cias necessárias, a fim de que seja respeitado 

- o disp-ositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 
16 hoi8s ~ 33 minutos e volta a ser públiM 
ca às 16lioras e 44 ri1inutos.) 

(0 Sr. Nelson Carneiro, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, JP Secre
tário. 

; O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo n" 37, -de 
1989 (no 113/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga per
missão à lvat Emissora FM Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos. sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na Cidade de Santa Isabel do !vai, Estado 
do Paraná. (Dependendo de parecer.) 

Sobre a mesã, parecer _da ComisSão de 
Educação, que será lido pelo Sr. J? Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 244, DE 1989 
Da Com1Ssão, -de EduCaçr§o sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nP 37, de 
1989 (n" 113-A. de 1989, na Câmara dos 
Deputados}, que "aprova o ato que outor
ga permissão à /vaí Emissora FM Ltda. 
para explorar, pelo prazo de 1 O (dez} anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüênda mo
dulada, na ddade de Santa Isabel do !vai, 
Estado do Partmá ·: 

Relator: Senador Gerson Camata 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 37, de 1989 (n~ 
11.3MA de 1989, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova· o ato que outorga permissão à 
lvaí Emissora FM Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 1 O (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüêcia modulada, na cidade de Santa Isabel 
do fvaí, Estado do Paraná", 

Por meio da Mensagem Presidencial n? 280, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Cóngresso Nacional 
ato de outorga de permissão de exploração 
de. canal de onda em freqUência modulada, 
conforme consta na Portaria n9 52, de 12 de 
junho de 1989, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 14 de junho de 1989. Fá-lo 
acompanhar de exposição de motivos do Se
nhor Ministro das Comunicações, que informa 
haver publicado Edital n? 290/88, com vistas 
à implantação de uma estação de radiodifusão 
sonora em freqüência modulãda, na cidade 
de Santa Isabel do lvaí, PR, ao qual acorreu 
apenas a Empresa 1vaí Emissora Ltda. 

A documentação ·anexada à mensagem 
presidencial informa que o "processo foi exa
minado pela Diretoria Regional do Dentei em 
CUritiba, e pela Divisão de Radiodifusão desse 
departamento, constatando-se que a entidade 
suPramencionada atendeu aos pressupostos 
do edital". -

O presente projeto foi examinado e apro
vado na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável de 
seu Relator, Deputado Paulo Pimentel, voto 
contrário dos Srs. Eduardo B_omfun, José Car
loS Sabóia, Lysâneas Maciel e Gumercindo Mi~ 
lhomem e abstenção do Sr. Antônio Britto. 
Pende ainda, daquela Casa, o parecer da Co· 
missão de Coitstituição e Justiça·e Redação. 
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Diante da regularidade dos pro~edimentos 
e do testemunho ministerial de que a Empresa
Ivaí Emissora Ltda,, vencedora, atende _a todos 
os requisitos técnicos e legais, opinamos pela 
aprovação da permissão outorgada nos ter
mos do presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das C.onilssões, 11 de outubro de 
1989. -João Ca!mon.Presidente - Gerson 
Camata,Relator - Gomes Carvàlho ~Marco 
Maciel - Hugo Napoleão - Wilson Martins 
-Leopoldo Peres :::--Antonio Luíz Maya -
Edison Lobão - Meira Filho -Mauro Bene
vides -Aluisio Bezerra -Jrapuan Costa Ju
nior. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- o. parecer é favorável ao projeto. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Man

sueto de Lavor, que já estava inscrito para 
discutir. 

O sR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para discutir. Sem revisãO do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senador_es, eu tinha sido 
inscrito, ex offido, pelo Presidente que me an
tecedeu, para. discutir o mérito da proposta 
anterior, que tratava de uma renovação de 
concessão. 

Agora se trata de outorga de concessão. 
A questão é diferente. 

Aproveito Q ensejo para dizer que a conces
são_de canais de rádi.o e de_televisão tem sido 
uma prática distorcida pelo Poder Executivo, 
chegando ao cúmulo durante os trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte. - _ 

O poder Constitu(nte que conquistou para 
o Congresso Nacional essa prerrogativa de 
apreciar os atos de concessão de canais de 
rádio e de televisão, antes unilaterais do Poder 
Excutivo. essa conquista não foi completa, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores; era preciso que, 
através de um ato das Disposições Transi
tórias, tivessem sido anuladas todas as con
cessões de canais de rádio e televisão efetUa
das durante os trabalhos_ da As_s_eml;>léia Na
cional Constitulnte, pàrque se-Sabe - não 
é segredo para niguém - que a maioria des
sas outorgas foram como que a troco de apoio 
para posições e votos na Assembléia Nacional 
Constituinte. LOgo, fãtãm ates -viciados, que 
mereciam reparo da própria Assembléia Na
cional Constituinte. 

Chegou o caso de os próprios parlamen
tares beneficiários de Outorga de concessões 
dizerem: eu tive tals e tais concessões. 

Isso foi público e notório. 
Houve uma publicação do Sr. Ministro das 

Comu_micações que não foi completa, pois 
relacionou os adversários políticos do governo 
e ocultou aquela pletora de concessões feitas 
aos correligionários do Governo. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os ca~ 
nals de rádío e televisão são patrfmônio do 
povo brasileiro, pertencem à União. Essa cOn
cessão será dada visando o bem c-oletivo. São 
cláusulas permanentes de contrato, uma das 
quais, a primeira, é a educação dos povo, é 
o serviço à população. 

Então, do ponto de vista teórico, -qualquer 
sociedade brasileira de pessoas fisicas. d_e bra-

silelros, conforme a própria Constituiç~o, pode 
habilitar-se a essa concessã,o. Entretanto, a 
prática vinha sendo distorcida pela conotação 
politico-partidária. Os critérios para a c-onces
são de radiodifuSão-idoneidade moral, capad
dade técnica, capacidade financeira para a ex
ploras:ão do serviço e uso de equipamentos 
nã.ç_ion"ais, que é Uin dos critérios para -priorizar 
o ato de outorga de uma concessão para canal 

_ de rádlo e televisão :- ~am todos colocados 
de lado, e prevalecia apenas um critério, o 

__ do apoiO polftico- à pÕiftica do Governo, isto 
- é;-ão P~siden~e. Em sumé),_ a outorga era um 
prêmio Pela fidelidade governamental Agora 
_não. Reafinente ainda continu~ atribl,liç_ão do 
Presidente da República a outorga, mas agora, 
necessita da ratifjcação do Congresso Nacio
nal. 

Refe-ria-me, até antecipando o mérito, im
propriamente- e aí foi o caso de o Sr. Presi
dente ter me inscrito ex officio --:-A para dizer, 
agora, na discussão da matéria, sobre uma 
renovação de concessão, que, no caso pre
sente~ é uma outorga. 

Deixo bem claro que não vejo como o Con
gresso dificultar;_ tem que se simplificar aqUi 
-dentro o processo legislativo de apreciação 

· · das renovações de concessões. 
Se a emissora de ráçlio ou televisão vem 

cumprindo suas obrigações, está no ar, cum-
- pre a legislação pertinente, executa os.serviços 

de radiodifusão de acordo com a legislação, 
não vejo por que não renoya(-lhe a concessão. 
RefU'O-me à_ renovação que foi o motivo de 
minha inscri,ç:{lo: _a Rádio Jvaí, do Maranhão, 
uma renovação da concessão. 

Agora não, no que se refere à outorga de 
concessão, creio_ que o Congresso tem, real
me_nte, plena responsabilidade. Tem que ava
liar rigorosamente. Ai, sim, al é que deve trami
tar por todas comissões- primeiro, a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania; de
pois, a comissão especffica, que, no caso do 
Senado, é a ComissãO-de Educação para se 
avaliar .com todo o critério e resposanbilidade. 
Por quê? Porque o ato de concessão, a renova
ção, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já asse
gura o prosseguimento dos trabalhos de uma 
$0ciedade concessionária do serviço de radio
difusão que já o vem fazendo por muitos anOs. 

Não há direito adquirido perante a Consti
fuiÇão, mâs eu poderia até dizer que há uma 
expectativa. Quanto a outorga, não, porque, 
aí, sirri, houve uma concorrência, e preciso 

_.saber se essa_concorrência foi realmente feita 
sob critérios téc:nfcos,jurídic-os, ou se foi mera
mente um prêmio político-partidário. 

Daí por que, na realidade, para algumas 
concessões, tem que se olhar também as 
emissoras existentes no local; o que se observa 
~Q peQuenas cidades do interior com uma 
emiSSOra de rádio mal podendo sobrevive_r 
económica e financeirãniente, porque no nos
-so sistema a_eO)Jssora se mantém pela publici
dade~ comercial. En~o, através de influência 
política, de Uderanças que não concordam 

. com a linha polítíca da emissora ou que têm 
- influência maior junto aos escalões do Minis-

tério das Comunicações. consegue-se outra 
concessão em cima daq!Jela. 

É verdade que nenhuma concessão goza 
do direito de ~<;luslvidade, mas isso não quer 
dizer que se estabeleça uma prolíferaç:ão de 
emissoras de rádio a tal ponto que inviabílizem 
economicamente as emissoras já existentes. 
Numa cidade pequena do interior, de 10, 15, 
30 mil habitantes, com sua emissora de rádio, 
coloc_ar~se outra emiSSQra de FM ou mesmo 
de um serviço, ou duas, três, como s_e verifica, 
é uma concorrência danosa para a própria 
qualidade da-progi-amação dessas emissoras. 

Sendo assim, Sr. Presidente, nos a.tos de 
outorga, istO_ é, depois da concorrênCia feita 
pelO poder Ex.e_c:utivo, e que determina, com 
a aprovação do Congress_o Nacional, o infcio 
da exploração de um novo serviço de radiodi
fusão, ç-reio que o papel do Legislativo deva 
ser exercido com rigor, de acordo com a Cons
títuição, art. 223, ~ seus parágrafos, _para que 
essas outorgas não sejam deturp_adas, como, 
infelizmente, vem sendo até agora. 

Esta, Sr. Presidente, minha opinião, pedin· 
do, inclusive, que realmente, daquf para a fren
te, quando começam a chegar ao Senado_~$
ses projetas da Câmara sobre a ratificação 
do Congresso, é fundamental saberm_os que 
uma coisa é uma renovação, portanto, de uma 
emiss_ora que Já vem trabalhando há vários 
anos no setor, e outra coisa é urna ou~orga, 
portanto, o início de um novo seryi_ço. E pre
ciso SC)ber se esse _serviço é nec~~sárfo para 
·a comunidade, se ele tem possibilidade eco
nômico-_fi_nan~ira de exercer sua fmalidade 
ou sê vai ser ulTt lr~mpolim de grupos políti
cos, sobretudo apresentando qualidade de 
produção, tendo em vísta o papei educativo 
preponderante que tem a radiodifus&o pela 
própria legislação atual. 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de SOusa) 
-Já. estava ins_crito o Senador Áureo Mello. 
V. Ex" falará logo em seguida. -

O Sr. Ronan Tiio -Sr. Pres_id~nte, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra a V. & 

O SR. RONAN mo (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem_ revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, peço desculpas ao Senador Áureo Me
lia. É .3:penas para reColocar algo que, às vezes. 
-no quente do imProviso~ ~pode ser Qrosseli"o 
ou parecer grosseiro. - - --

O Sr. Áureo MeU o - V. Ex" está dentro 
do Regimento. _ 

O SR. RONAN TITO - Gostaria, inclu
sive, de me dirigir agora ao Sr. Presidente, 
Senado_r Pompeu de Sousa. _ 

Sr. Presidente, naquele momento em que 
falei Que nós precisávamos conseguir tempo 
para as crianças, eu não quis, de maneira algu
ma, ofender a V. Br 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- NerO eu tive esta suposição. 
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O SR. RONAN TITO - Ótimo, melhor 
assim. 

No entanto, eu me estava queixando, na~ 
quele momento, da sociedade brasileira, co· 
mo um todo, e do Regimento Interno. 

Diz-se que à mulher de César não basta 
ser, ê preciso parecer. De maneira que, "em 
momento nenhum, Sr. Presidente, quero ofen
der qualquer companheiro aqui dentro, muito 
menos a V. Ex" de quem sou devedor de tanta 
gentileza, de tantas outras coisas. _ 

Era s6 para isso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A delicadeza de V. Ex" é até excessiVa, de 
vez que eu não tornara como tal. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao segundo orador ins-
crito para discutir a matéria, o nobre Senador 
Áureo Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO, PROJYUNCIA 
DISCURSO QUE, EN11?EGÚE À REVI-
540 DO ORADOR, SERÁ PC!BUCADO 
POSTERIORMENTE. .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com a palavra, para discutir a matéria, o 
nobre Senador, Presidente da Comissão de 
Constituiçào, Justiça e Cidãdania, Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. OD S4BÓIA DE OIRVALHO 
PRONUJYCIA DISCURSO Q(!E, EJYTRE
GUE À REV/540 DO ORADOR, SERÁ 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- V . .Ex_11 terá oportunidade de se manifestar 
quando da votação. (Pausa.) 

Com a palavra o nobre Senador Chagas 
Rodrigues para discutir a matéria. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
- PI. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Está em discussão o item 4 da Ordem do 
Dia, que se refere ao Projeto de Decreto Legis
lativo n" 37, de 1989, que diz: 

''Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legistativo n~ 37, de 1989 (nQ 
113/89, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga premissâo à 
Ivaí Emissora FM Ltda., p.ara explorar, pe
Jo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, seJViço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de 
Santa Isabel do lvaí, Estado do Paraná. 
(Dependendo de Parecer.)_" 

Sr. Presidente, como sabem os nobres Se
nadores, a Constituição deu uma disciplina 
nova a esta matéria que, até agora, era da 
competência exclusiva do Poder ExecutiVo, e, 
em uma das reuniões de determinada Comis
são de Inquérito, ollvimos da autoridade com
petente que, na realidade, não há concorrência 
para a concessão de canais de rádio e televi
são. E não há concorrência porque cinco, seis 
ou oito pte1endentes atendem aos requisitos 
mínimos. Então, o Poder Executivo concede 
a quem bem entende o canal de rádio ou 
de televisão. 

Como nao há critérios, vemos que, em mui
tos estados, algumas entidades foram con
templadas com várias concessões, possuem 
estaçõ_esde rádios aqu~ ali e acolá, e possuem, 
também, cclnais de televisão. 

Em face dessa ausência de critérios, e numa 
condenação a esse procedimento que vem 
de algum tempo, a Assembléia Nacional 
Constituinte aprovou, e consta do art. 223 da 
Constituição vigente, um dispositivo da maior 
importância. Lemos no art. 223: 

"Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autori
zação para: o seNiço de radiodifusão so
nora e --de sons e imagens, observado o 
princípio da complementaridade dos sis~ 
temas privado, público e estatal. 

§ 1 o O Congresso Nacional aprecia
rá o ato no prazo do art. 64, §§ 2? e 4"', 
a contar do recebimento da mensagem." 

Isto significa dizer que ternos um prazo 
preestabelecido e relativamente curto para a 
apreciação da matéria. 

Agora vem o § 39: 

"O ato de outorga ou renovação so
- mente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na for
maaos parágrafos anteriores." 

Ora, esta delib~ra~ão do Congresso_ Nacio
nal é da maior iri1portâricia. Não estamos aqui 
para chancelar o ate? pelo simples: fato de o 
Poder EXecutivo o haver concedido ou reno
vadO, nãÕ estamos aqui para expedi-lo. Tem os 
de examiná-lo. Em outros Congressos, e, tal
vez,; mesmo no nosso, em outras _épocas, este 
era o comportamento. Mas aí está o Senado 
dos -Estãaõs Unidos da América re<:usando 
indicação para ã Suprema Corte dos Estados 
Unidos. Por quê? Porque o Senado norte-ame
ricano, o Senado brasileiro, o Senado de qual
quer pafs livre não existe para referendar, auto
maticamente, atas do Poder Exe~utivo. Do 
mesmo- modo como o Poder Executivo não 
existe para sancionar, automaticamente, os 
nossos_ projetas de leL Daí existir o instituto 
do veto. __ 

Sr. Presidente, lamentavelmente, além da 
referência que já fiz, de que, na realidade, não 
existe no Brasil concorrência, nem sempre se 
concede rádio ou televisão para aqueles mais 
indicados, porque rádio e televisão, antes de 
tudo, existem para educar e informar. E alguns 
programas do nosso País, desgraçadamente, 
estão a deseducar, sobretudo as novas gera~ 
ções e os menores. _ _ _ -- _ 

Chega a esta Casa projeto que foi relatado 
pelo eminente e honrado Senador Gerson Ca· 
mata na Comissão de Educação. S. Ex•. com 
toda lealdade e espírito público, diz o seguinte: 

"O presente projeto foi 'examinado e 
aprovado na Comissão de Oência e T ec
nologia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, tendo tido pare
cer favorável do seu Relator, Deputado 
Paulo Pimentet voto contrário dos Srs. 
Eduardo Bonfim, José Carlos Sabóia, Ly
sâneas Maciel e Gumercindo Milhomem, 
e abstenção do Sr. Antônio Britto." 

Este último Parlamentar ilustre, que antes 
de ter sido Parlamentar, foi um grande homem 
da comunicação. -

Continua o parecer: 

"Pende ainda, daquela Casa, o parecer 
da Com~ss~o de Constituição_ e Justiça 
e Redaçao. -- -- - - -

Lamentavelmente esse Órgã_o Técnico,_ a 
Comis_são de Constituição e Justiça e Redação 
da Câmara não teve tempo para pronunciar
se. E por isso o projeto veio sem o parecer 
dessa Comissão. 

Aqui, no Senado Federal, pelo ·que vejo, to
dos os Membros da Comissão aprovaram o 
projeto. 

Sr. Presidente, não sou do Paraná, não _te
nho esta honra e não conheço os dirigentes, 
os diretores dessa Rádio. Mas estivesse eu na 
Comissão de Educação - sou Membro da 
Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Odada
nia -, iria interpelar aqueles que _são os res~ 
ponsâveis por essa Emissora. E o que digo 
aqui é válido para todo e qualquer projeto des~ 
ta natureza que venha ao Senado Federal. É 
preciso examinar, Sr, Presidente, quem é o 
responsável por ess_a estação. Se_ ele tem con
dições, antes de mais nada, de educar, porque 
uma _estação de rádio não é meio de fazer 
fortuna ou ganhar dinheiro. Quem quiser ga. 
nhar dinheiro que vá para a produção o_u para 
outra atividade lucrativa. Rádio é um serviço 
público, delegado. Deve estar a serviço da co
letMdade, de preferência deve ser~ entregue 
às universidades, às associações culturais. 

Aqui, não se sabe quem é o respons_ável 
pela Sociedade. Admito seja alguém honrado, 
mas seu nome não consta do parecer. 

Não faz muito, no Brasil foi divulgado terem 
conced!do visto de permanência para cida
dãos que estavam sendo procurados nos Es
tados Unidos e na Europa como criminosos. 

Si'. Presidente, no Brasil alguns bras1leJros 
estão sendo procurados em alguns Estados 
e, noutros Estados, figuram como pessoas 
respeitáveis. É preciso examinar tudo isso. Na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional só aprovamos a indicação de um Em
baixador brasileiro, culto, funcionário de car
reira, depois de ouvirmos a pessoa indicada. 
A mesma coisa fazemos em face de uma indi
cação para o Supremo Tribunal Federal ou 
para um Tribunal Superior. 

Precisamos, pois, ouvi i' os responsáveis pelo 
serviço de rádio, saber o que eles pensam 
sobre radiodifusão, quais os seus sócjos, co~ 
mo enriqueceram -se forem ricos. Tudo is

. so, Sr. Presidente, precisa ser investigado, E 
há outros aspectos que irei salientar. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Perrnite~me 

V. Ex" um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Com 
prazer ouço V. EX 

O SR. PRESIDENTE-(Pompeu de Sousa) 
-A Presidência solicita ao nobre aparteante 
que seja breve, porque o tempo do ilustre ora
dor já está esgotado. 
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O Sr. Manuseto de Lavor- Serei breve, 
Sr. Presidente. Quero apenas. dizer que con
cordo integralmente com a linha de pronun
ciamento do eminente Senador Ch;;tgas Rodri
gues. Creio que uma feitura mais atenta do 
processo já leva, inclusive, a este objetivo: se 
exigir a klorieldade dos componentes do qua
dro societârio_ da sode_dade que realmente se 
candidata ou que recebeu a concessão. Na 
página 3, item 3 do dos_siê, ele relaciona os 
documentos que foram exigidos dos sócios 
e dos dirigentes da entidade. Dos dirigentes, 
por exemplo, exige-se certidão de cartório de 
distnbuição cível, criminal, de protesto de títu
los, dos locais de residência dos últimos cinco 
anos, bem assim das localidades onde exer
çam ou hajam exercido, no mesmo período, 
atividades econômicas, etc:., como adminis~ 
trador. Há uma série de exigências que o pro
cesso para a outorga já perpassou, nobre Se
nador. Na linha do pronunciamento de V. f:x', 
um Nagi Nahas nunca poderia ser s6cio ou 
dirigente de uma emissora de rádio. A questão 
que se põe é se esses documentos são dados 
correta ou graciosamente. Aí é outro proble
ma. Daí por -que coriCordo inteiramente com 
V. EX, concordo até com a proposta de que 
haja audiência pública dos dirigentes da emis
sora, para saber se eles estã,o realm~nte habili:
tados e comprometidos com os objetivos edu
cativos da radiodifusão. Concordo Inteiramen
te. Agora, documentação para saber se o indi
víduo é habilitado ou não, moral e juridica
mente, já deve ter sido solicitada na ocasião 
do processo para a concorrência. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Agra
deço. ao nobre Senador MçJns~eto de Lavor 
o valioso aparte, que, sem dúvida, enriqueceu 
o meu modesto discurso. 

Este é o aspe<:to moral. Há idoneidade mo
ral e idoneidade educacional na área da eàu
cação, ou seja, saber se alguém está em condi_-_ 
ç:óes de concorrer para a educação, para a 
melhoria do nível moral, sobretudo da nossa 
juventude. 

Há, porém, outro aspecto. 
Reportando-me, ainda, ao aparte, quero di

zer ao nobre Senador Mansueto de_ Lavor que 
tenho aqui apenas a Ordem do Día. Nela não 
há referência a eXigências feitas aos interes
sados. Pedi e me foi trazido o pare<:er lido, 
hoje, nesta Casa, referente à rriatéria. Sei que 
há essa leglslaçãb, mas sei que no Brasil às 
vezes tudo é muito fácil. Há poucos dias, o -
Ministério da Justiça revogou uma concessão 
de permanência no Brasil. Lamentavelmente, 
essas coisas são fáceis, em virtude de uma 
série de fatores. 

Ainda há dias, vi e Ouvi na televisão que _ 
num grande Estado, no Rio Grande do Su!,· 
se vendia carteira de motorista, sem que, ao 
menos, o interessado entrass.e no veícu1o para 
demonstrar a sua habilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador, ê de altíssima importanc;:i,:l 
o discurso de V. Ex" Porém, há inúmeros ora
dores ins<:ritos e o tempo de V. EX" já Se esgO
tou. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Vou 
terminar, Sr. Presjdente. 

Como vê V. Ex\ é o primeiro projeto dessa 
_natureza; é assunto da maio·r importância e 
precisamos, aqui, agir com o máximo de res
ponsabilidade, para que amanhã, não se invo
que a decisão tomada como precedente vá
lido. 

Sr. Presidente, há outro aspecto: não basta 
a idoneidãde do permfssfoná.rio. 

Nos Estados Unidos, um país democrático, 
ninguém pode possuir estação de rádio, tele_vi
sào e jornal. Precisamos saber se esse cidadão 
possuí outras estações, se seu grupo já foi 
contemplado com outros canais, porque a 
nbssa sociedade, de acordo c_om a Consti
tuição vigente. é voltada para a _democracia. 
Precisamos dar oportunidade a maior número 
possível de pessoas. 

T einos que imitar as boas açõ_e_s, os bons 
costumes dos grandes países, das grandes 
democraCTas, lutando contr<1 a concentração 
da propriedãde, a concentràç8.o da renda e 
a cónC::êriffação de favores. -

finalmente, lembro que eminentes Depu
tados se pronunciaram contra o projeto na 
CõniíSsã:o Técnica. Qu.ai5_i1Uazões? Deve ha
ver alguma. · - -- ··- -· 

Sr. Presidente, não tenho-, absolutamente, 
condições para- aproVar este projeto. A Consti
tuls;ão fala, em seu art. 223! que "o ato de 
outorga ou renovação somente produzirá efei· 
tos legais após deliberação do Congresso Na
cional". O Congresso deve deliberar sobre o_ 
ato. 

Se a_deliberação é através de resolução ou 
de decreto legislativo, isso é outro problema, 
A Câmara entendeu que era mediante decreto 

. legislativo. No mérito, não posso dar o meu 
voto a favor do ato, porque ignoro completa~ 
mente seus fundamentos. 

Assim, enquanto não me vierem ·os neces
sários esclarecimentos, Votarei Contra a outoy._ -
ga e espero que o Senado também nã_o a 
aprove. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu ele Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Está enç_erra.da a disçus~ão. _ 
A matéria não pode ser votada, por falta 

de quorum. 
Em cáns_eqüência, pela mesma falta de 

quorum, fica prejudicado o Requerimento n? 
548, de -1989, lido no Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- EsgOtado a matéria constante da Ordem 
do Dia.-- · · 

Volta-se à lista dos oradores inscritos. 
Com a Palavra, como Líder, o nobre Sena~ 

dor Jamü Haddad. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Co· 
mo Líder. PronunCia O seguinte discürSO.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores. Hoje, como fa
ço todas as manhãs, abrir o primeiro jornal 
que che-ga a minha residência, o Correio Brazi-

- liense, e, estarrecido, vi a declaração do Presi-

dente da Fiesp, o Sr. Mário Amato, em que 
dizia que, Se a candidatura da Frente Brasil 
Pcipular, de Luiz Inácio Lula da Silva, for a 
vitoriosa, e se ele tomar posse, Cerca de 800-
mil empresários deixarão o nosso País. 

Senhor Presidente, ess:a declaração é de 
uma gravidade impressionante. Esse Cidadão 
não está acostumado, na realid_ª_c;ie, _com o 
regime democrático; e afirmava mais: que Lu
la deveria continuar como líder sindical. 

t de estarrecer! Só aceita na PresidE:ncia 
da República. pessoas ligadas à fiesp. Gosta 
do trabalhador embaixo do palanque-e baten~ 
do palmas: Mas quando o trabalhador está 
no palanque, dentro da legislação democrá
tica, proferindo discursos, marcando posição_ 
política e tendo a aceitação da popu1ação bra
sileira, o Sr. Mário Amato levanta dúvida sobre 
a posse do mesmo. 

Senhor Presidente, está aí _um desrespeito 
ao sentimento democrático do nosso povo. 
Acredito que talvez empresários iguais áo Sr. 
_Mário Amatq ~aiam Qo País,1: preciso ·que 
se digam o porquê. Porque devem ter receio 
de que, com a eleição de Lula, os crimes do 
"colarinho branco" sejam apurados e muitos 
tenham que ir para a cadeia - daí a razão 
de sua repulsa quanto a essa candidatura. 

Pergunto: Quem é o Sr. Mârio Amato para 
falar em nome de 800 mil empresários brasi
leiros? O erripresariado_nadonal, com raras 
exceções, é consciente de suas responsabi:. 
/idades. Se queremos o regime democrático, 
temos de respeit~r a vontade_popl!lar expfeSsa 
nas umas; caso contrário, instale-se noVa dita
dura para que o Sr. Mário Amato fique satis· 
feito e_dUrma em pa1::, tranqüflo com os seus 
pontos de Vista. 

U hoje, também, que o Governo está, atra
vés da Procuradoria da Fazenda Nacional, pre
parando um projeto de lei contra a evasão 
de divisas. Espero que, rapidamente, fique 
pronto e seja aprovado esse projeto de lei aqui, 
porque terão que ser enquadrados esses em
presários que estão remetendo para 6 eXterior 
dóJares e mais dólares sem controle do nosso 
País. 

Sr. Presidente, um dos argumentos que te~ 
nho ouvido e que me causa repulsa incomen
surável, é que Luiz Inácio Lula da Silva:, sendo 
um simples trabalhador, não teria condições 
de governar este País. T ecerri os maiores elo
gios à democracia americana e se esquecem 
que, exatamente há 128 anos.' alguém chama· 
do Abraham Lincoln, lenhador, se elegeu Pre
Sidente dos EstadOs úntdos; reeleito para· ma:iS 
quatro anos, foi, pouco depois, assassinado, 
ficando na HistOria como um dos maiores pre~ -
sidentes daquela nação. -

O Brasil é umal'iação democrática, em que 
qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos 
políticos, pode ser candidato a Pcesidênda da 
Repúblic~ e assumir a Presidência, se eleito, 
porque, no regime democrático, há de preva
lecer a vontade do povo e não a de uma mino
ria de que um Sr. Mário Amato pretende ser 
o representante. 

Sr. Presidente, na realidade, esperamos que 
a Justiça E1eitora1 esteja de olho nessas decla-
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rações e que o Minfstério Público permaneça 
tami;Jém atento a essa tentativa criminosa de 
remessa de dólares. Os crimes do "colarinho 
branco" não podem deixar de ser reprimidos. 

Mas, para nossa felicidade, esse pensamen
to tacanho, impatriótico, é de rriulto poucos, 
e é bom que venha a tal lei antes que esse 
pequeno grupo sangre mais ainda as divisas 
brasileiras, levando dólares para a Suíça. 

Sr. Presidente, tempos atrás, dizia-se que, 
se Brizola fosse eleito, não tomaria posse. Ar
ranjaram-lhe, então, um habe11s-corpus: "Bri
zola dá, Lula não!" São, na realidade, coloca
ções antipatrióticas, antidemocráticas e que 
só podem provir de pessoas que se enrique
ceram às custas da miséria da população bra
sileira e não ligam para a morte de mais crian
ças por fome! Interessam-se, isto sim, pelos 
seus lucros astronómicos e se rebelam contra 
aqueles que, democraticamente, lutam para 
a implantação de modificações sócio-econô
micas e estruturais neste País. 

Agora dizem que lula não pode tomar pos-
se. 

Ora, Lula é pura e simplesmente, o D~pu
tado Federal mais votado _deste País/ Dizem 
que ele é muito bom como· líder sindical! É 
isto, Sr. Presidente; querem o trabalhador ba
tendo palmas embaixo do palanque. Aborrece 
a esses tipos, como Mário Amato, a pregação 
que nós da Frente Brasil Popular estamos fa
zendo Brasil afora. Em 1964, implantaram 
uma d~tadura que levou 21 anos, embotando, 
despohtizando a população brasileira, mas te
mos didaticamente politizado a população 
brasileira, que está entendendo o que repre-
senta esta eleição para a P_resjdência da Repú
blica, ápós 29 anos de jejum eleitoral. E isto 
dói, Sr. Presidente, porque eles estão afeiçoa
dos aos crimes dos "colarinhos brancos", sem 
que nada se faça e qualquer medida seja to
mada. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V.Ex" 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Coln"grande 
satisfação, se-nador Ney Maranhão. . 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Jamil Haddad, estou solidário com V. fr. no 
que tange a estas posições ultra-radlcais do 
Presidente da Fiesp. Não representam, de ma· 
neira nenhuma, o pensamento da maioria do 
povo brasileiro. V. ~ sabe que o meu candi
dato é o _ex-Governador de AJagoas, Fernando 
Collor de Mello. Torço, inclusive, para que a 
ársputa fina] na campanha, no segundo turno, 

. seja entre o c-andidato da Frente Brasil PoPu
lar, o nosso Lula, e o ex-Governador de Ala
goas. Estamos numa democracia, o povo bra
sileiro, mais do que nunca, é_ um povo, hoje, 
politizado. A história que coiihecemos, de Ge
túfio para c-é, nos mostra que contestaram a 
posse de Getúlio, contestaram a posse de Jus
celino Kubitschek. Mesmo no Governo de Jus
celino Kubitschek tivemos Aragarças, Jacaré
a-Canga, mas a resposta que o povo brasileiro 
deu em apoio àquele grande Presidente está 
aqui neste Plenário, no Planalto Central. Vímos, 
conhecemos multo bem como se processou 

o golpe militar. Tive ocasião, inclusive, Sena
dor Jamil Haddad, de analisar um trabalho 
feito por um dentista político no Nordeste, 
no quaJ afirmara que, naquela época, o Presi
dente João GouJart tinha o apoio de grande 
parte da população, a credibilidade da popu
lação brasileira a certos pontos da sua Admi
nistração, o crue não se dá agora com t~" atuaJ 
Governo. Mas isso não significa que uma an
dorinha só faz verão. O Sr. Mário Amato está 
acostumado a ditar regras e, inclusive, alguns 
políticos o pfocuraram e ele dá a impressào 
de que apóia político "a" ou político "b" com 
ajuda financeira. Isso não vai existir neste País. 
V. Ex~ sabe muitO be-m que a votação que 
o candidato Fernando Collor de Mello tem 
é justamente da classe menos favoredda, da 
classe popular, também acontece corr:fo can
didato que V. Ex• apóia. NO-final de tudo isso, 
temos certeza, SenadorJamil Haddad, de que 
estamos no mesmo caminho, na mesma tri
lha: fortificar a democracia, seja Lula ou Fer
na-nao COllor de MeDo,_ e quem ganha com 
isSo é a democracia, e esses radicais, tandto 
da esquerda, como da direita, não têm neste 
Pafs. Portanto, apóio as palavras de V. Ex', 
porque o Sr. Mário Amato, se é verdade que 
afirmo_u_que .. S_e Lula da Silva ganhar a eleição, 
uma grande parte de empresários vai sair des
te Pais", Isso_ tem um nome_, guerrilha, e o 
povo brasileiro não aceita isso. Quem está fa
lando é um Senador que não apóia o candi
dato de V. Ex', quem está faJando é um dos 
primeiros Seruidores do Nordeste a apoiar a 
candidatura Fernando C.ollor, mas estou soli
dário com o apoiamento de V. Ex" neste senti
do. Tenho a certeza absoluta de que a maioria 
do povo brasileiro está ven"do esses radiCais 
e sabe que isso não constrói a democracia 
do Pais. Parabéns a V. Ex" 

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a 
V. ~ o aparte, apenas para que conste do 
meu pronunciamento, farei a leitura de trecho 
da publlcação do Correio Brazifiense: -

·•o Presidente da Fiesp, Sr. Mário Ama
to, preocupado com a subida do candi
dato LuJa nas pesquisas eleitorais, decla
rou, ao fim de uma reunião com o Minis
tro da Fazenda, em São Paulo, o seguinte: 
se Lula tomar posse, podem estar certos 
de que pelo menos 800 mil empresários 
se mandam do País." 

Vejam que pretensão de falar em nome de 
800 mil empresários deste País. 

·Esse Sr. Mário Amato é por demafs conhe
cido por qUerer olhar, única- e _exclusivamente, 
os seus lucros, sem se importar com as condi
ções de vida da população. 

f.t\as que saiam do País esses "Mários Ama
tos'', e serão muito bem recebidas as suas 
saídas. Queremos aqui empresários que, com 
a nossa modificação t:la estrutura sódo-eco
nôniica, hão de poder até ganhar mais dinhei
ro, porque a distribuição de renda será maJor 
para a população, que terá çondiç:ões efetivas 
de consumir ri1ais, _e o empresariado estará 
satisfeito com isto. · · 

A nossa política é a do não-pagamento da 
dívida externa e de aplicação no campo social 
internamente de dinheiro a ela destinado. Isto 
melhorará as condições da população brasi~ 
!eira, mas diminuirá o lucro, provavelmente, 
do Sr. Mário Amato, pbrqüe ele deve exportar, 
receber o subsldio governamental, aumentan
do os seus ganhos, pouco se lhe dando mor
ram mais uma criança, dez, cem ou mül 

Sr. Presidente, não poderia deixar de, com 
sentimento de revolta, repulsa, repúdio, vir a 
esta tribuna protestar contra a atitude desse 
cidadão que não deseja a retomada plena do 
processo democrático em nosso BrasiL A de
mocracia plena está consubstanciada na alter
nância do poder. 

Fomos obrigados a agüentar uma eleição 
do Colégio Eleitoral em que o antigo Presi
dente do PDS, o antigo Presidente da Arena, 
foi eleito e, hoje, estâ na Presidência da Repú
blica, a partir de um acordo que, aparente
mente, era um avanço--para que a-popUiãÇão 
estivesse no poder- o movimento das "dire· 
tas, já". -

Agora, democraticamente, temos que espe
rar o término do mandato do Senhor Presj
dente da República. Isto se chama democra· 
cia. E na democracia há_ que se respeitar o 
direito e a vontade popular, a qual elegerá 
no dia 15 de novembro o próximo Presidente. 

Hoje, reitero pronunciamento feito há cerca 
de 15 dias nesta Casa, quando as pesquisas 
ainda davam o nosso cilf:ldidato em um índice 
bem baixo. Declarava que tinha certeza de que 
a nOssa candidatura, pela receptividade popu
lar Brasil afora, estaria no segundo turno de
mocraticamente disputando a Presidência da 
República. . 

Eram estas as considerações, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, oque desejava fazer neste 
rriOmento contra as declarações do Sr. Mário 
Amato, que preside a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) . 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
Mel! o. 

O SR. A(JREO MELLO PRON(JNCIA . 
DISC(JRSO Q(JE, ENTREG(JE À REVI-
540 DO ORADOR. SERÁP(JBUcAJJO 
POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS sJ?s: SENADo-RES:" . -· . . .. . . 

Áur_eo Mel/o-AJmil Gabriel-João Castelo 
- Edison Lobão - Hugo Napoleão - Carlos 
Alberto -Josê Agripino- Humberto Lucena 
- Divaldo Suruagy-:- Hugo Gontt]o - Fer
nando Henrique Cardoso - Mauro Borges 
-Iram Saraiva. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Conc;®o a p-alaViã ao nobre Senador Fran
cisco Ronemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão d6 oradOr.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ontem, à noite, cobrava-me um 
filho meu algumas palavras sobre o "Dia da 

__ ;j, 
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Criança". Ele me perguntava: "O Sr. amanhá 
vai falar, vai dizer alguma coisa sobre nós?" 
Eu lhe disse que não tinha pensado ainda 
nisso~Mas, a pergunta ficou. Lembrei~me, en.
tão, de que, há anos, eu fizera um artigo sObre 
o excepdonal para o Correio Brazilfense, nu
ma coluna chamada ''Partido Alto", em que 
os Parlamentares escreviam, de quando ern 
vez, e expressavam suas idéias. E desse artigo, 
então, tiro as idéias para o pronunciamento 
deste fim de tard~, Eu tinha, realmente, que 
estar aqui neste fim de tarde. 

Foi criada, nesta Casa, uma Comissão para 
estudar o problema do_ menqr, para aprovar 
o Estatuto do Menor, para escrever uma nova 
lei que pudesse tirar ~ criança das maõs de 
uma Justiça, de maneira um tanto precoce. 
para devolvê-la à fa.rnilia_, ~ntre_gá·là à socie
dade e, só no final da linha, convocar o Estado 
para protegê~la. 

Daí porque, Sr. Presídente, Srs. Senadores, 
decidi que a minha homenagem de hoje à 
criança não seria a homenagem_ ao menor 
abandonado, à criança delinqüente, mas iria 
homenagear a criança s.ofrida, a criança de 
pouca esperança, a criança com ~u potendal 
seriamente comprometido, a criança excep
cional. 

Séculos se passaram antes que a hurna~ 
nidade c9mpreendesse o que se de_ve enten
der como excepcionalidade. E, hoje, o quadro 
que se descortina não tem· paralelo com o_ 
passado, no que se refere à participação ·da 
sociedade em face do excepcional. 

Até mesmo no universo semântico estão 
ocorrendo mudanças, no s_entido de conferir 
ao excepcional uma participação cada vez 
maior no mundo em que vivem~ Yem-se 
tentando substituir uma terminologia outrora 
agressiva, quando não jocosa, por outra que 
atenua o impacto causado pelo estigma da 
palavra contundente. 

VisJumbro, na origem desse ·comportamen
to firmado com bases ci~ntificas, ~m tr~_ço 
de recomendação evangélíca de caridade para 
com o próximo, muito bem defmlda quando 
Sua Santidade João Paulo II, em 1979, rece
beu, no Vaticano, wn grupo de excepcionais 
acompanhados pelos seus pais e. falando 
àqueles que deles tomam ·ccmta, assim se ex
pressou: 

Na verdade, Sr, Presidente, Srs Senadores, 
o ~xcepcíonal é.,um ser humano de sensibi-
lidad~._ -

Durante sé_ç_ulos~ julgou-se que se encon
travam em estado letá_rgico para o mundo ex
terior e não _existiam. 

Confunêlindo-se percepção s~nsorial com 
nível intelectual, por muitas gerações flxou-s_e 
o cqncejl_Q_ da superioridªde da inteligência 
sobre a sensibilidade, 

E porque esta colocação hierárquica mere
ciª-_ ªbono dos meios _científicos, tratava-se _o 
excepcional como um ser a pouca distância 
do emocionaL 

Hoje, a situação mudou o fosso que separa 
os cba_mados anormais do tJ.niverso que en
te_n_demos de normalidade, tomançlo-o cad<;l 
v~.m~nor. 

-Em obra, hoje clásica, sobre o tema O Indiví
duo, Excepcional, o_s Professores Charles __ W, 
Telford e James M. Sawrey sublinham o fato 
de.que~ 

"as pessoas e:!Ccepciona[s e normais 
têm basicamente a mesma constituição 

~~- mental geral - a que é típica da sua 
c1,d.t.wa. Não existe uma psicologia distin
ta das pessoas excepcionais. 
- O indivíduo normal, que ocasional
mente alimenta um s~litimento de distân
cia-eXcepcionál entre ele próprio e um 
grupo de referência significativa, ou que 

-se-encontra temporariamente numa pre-
cária situação social, e o excepcionaJ es
tigmatizado, que vinha constantemente 
desvalorizado pela cultura e cuja situação 
vital é cronicamente precária, formam 

-uma seqUência continua.'' 

Reçonhecldo, hoje, que, no psiquismo do 
excepcional, estão intactas as potencialidades 
afetivas, vem-se desenvolvendo um esforço 
extraordinário para alterar a dinâmica de seu 
relacionamento ·com a sociedade em redor, 
cujo-n.Ucleo mais próxirÍlo é_ a própria família. 

Mas tem sido exatam~nte a própria família 
que, em inuitos casos, necessita ser conduzida 
para cOnviver com o eXce-pcional. Ocorre com 
freqüênda que se torna mais difícil à família 
-pai, mãe, irmãos- acertar o convívio com 
o excepcional, do que este em relação aos 
que lhe são próximos. Nesse caso, os proble
mas se agravam, a ponto de chegar às fron-

"Se a atitude_fl.mdamental do excep- _teiras da_ r~eição. 
clonai é a fé, a vossa fé deverá ser de Não se trata apenas daquele "caso", aquela 
caridade, isto é, do amor que é_ uma das criatura deficiente que alterou o <;:omporta
manifestações da fé. menta e a própria rotina familiar; trata-se da 

OcertoéqlfecjúantomáiS-puro·egene- famma como um todo, repentinamente, em 
rosa vosso amor, tanto rnais resplande- · alguns casos, modiflça_da pela presença de 
cerá a beleza do cristianismo e o Evan- um problema novo, a trazer-lhe sentimentos 
gelho seduzirá. É _disto que o mundo ho- negativos de culpa, de depressão e vergonha. 
diemo precisa: ver o milagre dos mila~ No trato dos excepcionais, não tem sido 
gres, isto é, cuidar dos necessitados de diferente nossa cond!lta, em rel~ção _às expe
maneira desinteressada, para vencer o in- riê_nçias realizadas no estr~r:tgeiro. Entretanto, 
dividualismo egoísta; de maneira total, pode-se dizer que começamos a tomar conhe
para superar a parcialidade mesquinha cirn_ento do problema a partir de 1929, quando 
do oportunismo calculado, de modo es- He_le_n_a_ Antipoff iníciou seu trabalho de cate
condido, e até pudico para não aviltar a quese. 
sinceridade da doação de si com a osten- f;.m seu rnqvimento de_ expansão, a Profes
tação no que outros poderão ser mestres, SQfª _li_elena Antipoff fundou a primeira Sacie-
não os discípulos de Jesus ... " - dade Pestalozzi em Minas Gerais, em 1932. -

Partiu dela também.a inici~va de_ J;;er criacfo 
o primeiro Labo_ré!tório de Psicologia Aplicada 
da América Latina 

Em 1945, na.sce_a Sociedade Pesta1ozzi do 
Rio deJan_eiro. Três anos após, surge a Pesta
lo:zzi de Niterói. 

Entra, enti!o, nessa _época, a funcionar, no 
setor didático, a Escolinha de Arte, cliação 
de Augusto Rodrigues. . _ 

Helena Antipoff não de_sc.ansa.e procura tra
zer para o Brasil, a fim de ministrar cursoS, 
pronunciar co_nferênda, psicólogos e pedago
gos de renome, como Mira Y Lopes, (lapa
rede, Jean Bercy, Pierra Bov:et. Ombredanne. 
Em 1954, surgiram as prinieirãs APAES._De, 
pois, partiu para í;lS pesquisas de_ campo, con
tando com o apoio do então Secretário de 
EdU_cação- de_ Minas Ger8jS.._ q Ministro Abgar 
Renault. 

Era desejo de Helena_ Antipoff dar maior 
atenção aos_ problemas de ex_cepcionalidade 
intelectual. Crianças que, devido ao seu grau 
d~ inteligê-ncia, entram em conflito coru o 
meio ambiente e se rebelam, com reslJJtados 
imprevisíveis. Para teimas uma idéiada_impor
tãncia desse aspecto dos bem-dotados ou su
perdotados, basta--citar uma expressão da Psi
cóloga Dorothy Sísk, Vice--Presidente da Asso
ciação Nacional para ~ucação do bem~do
tado, dos EUA, quando aqui esfeve ~rloS- idoS-. 
de 1974. -

Disse ela que os bem-dotadOs são talvez 
o mais impOrtante recurso nacional a ser apro
veitado. Mas, caso não o sejam, podem trans· 
formar-se em llderes degenerados, dos quais 
Hitler é um bom exemplo. Contou ainda a 
Dra. Sisk que um dos seus pacientes canse~ 
guiu aprender sozinho a língua russa. "Um 
dia, - acrescentou - ele me pediu um livro 
de química e eu fiquei muito feliz. Sabe para 
que ele queria o livro? Para fazer LSD". 

No Brasil, não temos ainda estrutura para 
amparar o superdotado, quase sempre um 
descontente; um inConformado com _a reali
dade que o cerca. Necessário, pois, també~ 
ampará-los, investihdõ lnãciçame"nte em favor 
de s_uas inteligências, que se p_erdem, se_ des· 
viam e fraCassam·, trazendo conseqüências de
sastradas para as suas próprias vidas e para 
a Nação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos 
diante de um desafio imenso, este dos excep
cionais; num país que hoJe enfrenta dificul
dades em todos os setores_Mas é preciso criar 
Um:a consciência que rompa -o 'dlSulo de Uma 
filantropia, para a realizãÇão- de-uma-Obra de 
an:'paro a tantos seres que exigem, mais do_ 
que proteção paternalista, uma açãá duradou
ra e fecunda. 

Para, corno bem afirmou, em 1 e/2.7, Tho:. 
mas "ÇailYJe:_ :·neixar cada um tomar-se tudo 
o que for capaz de ser;- expandir, se possível, 
até seu pleno florescimentO, Suportando. todas 
as limitações, rejeitâ.i" fudo que fOr estranho, 
especialmente nocivo; e rriostrar-se em- toda 
a grandeza de sua dimensão e estatura; ser 
aquilo que possa.': 

Devemo-nos emPenhar parã que tsso se 
faça com base na obra fecunda das .entidades 
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Pestalozzi e APAEs, frondosas áiVores em to_do 
o Brasd. 

0- excepcional, como afirmou o Professor 
Miguel ChaJub em prefácio do livro O Indivíduo 
Excepdona/, já citado, 

"tem potencialidade própria; tudo que 
nos pede é apenas que reconheçamos 
isso. Ele quer participar da sociedade, pe
lo trabalho, e não piedade. Seu trabaltta 
e seu estudo têm artlcalações própriãs 
e pessoais que devem ser respeitadas. 
Não se trata de aspectos próprios. 
O deficiente tem o direito de ser e existir 
como é." 

Sr. Presidente, lembro aqui a grande figure~ 
humana do poeta e escritor que foi Odylo Cos
ta Filho, pai de uma menina excepcional. A 
página antológica que sobre esse drama dei· 
xou escrita merece sempre releitura. 

''A menina nasceu tão bem!- começa 
Odylo a crónica imortal-. Tinha os gran· 
des olhos negros de minha mãe, e lhe 
demos o nome que por isso mesmo lhe 
assentava ao pequeno rosto redondo: era 
como que ressuscitava uma presença. 

O rosto depois cresceu e nunca se re
fletiu nele a mutilação que a impedia de 
falar, de andar, de coordenar mesmo os 
mais pobres movimentos. Tempo houve 
em que, tendo lido o folheto que coloca 
a esperança para os retardados em três 
R: repetição, relaxação e rotina, todo nos
so esforço se concentrou em obter dela 
esta coisa mínima- engolir. 

Foi inútil. Era preciso, pacientemente, 
pacientissim~mente, esperar que a pasta 
de alimentos, dada por mão de quem 
lhe queria bem, descesse devagarzinho 
pela garg;mta." 

A página imortal, repito, é um testemunho ad
mirável de paciência, de resignação de quem, 
por isso mesmo, tomou a iniciativa de dedi
car-se em favor dos excepcionais, tornando-se 
primeiro Relações Públicas, depois Presidente 
de Honra da FENASP. 

Odylo Costa Filho, marcado pela desven
tura, compreendeu a importância da tarefa a 
que se impôs, justamente com sua mulher, 
em favor _dos excepcionais. E, sobre _esse te
ma, deixou ainda este_ poema, A Criança e 
11 Rosa, com que concluo este discurso: 

"Para salvar os seres 
na terra iluminada 
a criança traz nas mãos 
a rosa mutilada. 

Entre a criança e o mundO 
o perfume da Ror, 
rasgada embora, enche 
todo o espaço de amor. 
Só a pureza desses 
amores incompletos 
pode lavar o mundo 
das angústias secretas. 

E pôr em cada pérola 
uma gota de orvalho 
em cada árvore seca 
uma rosa no galho. 

Homem~ toma nas mãos 
a o::iança mutilada, 
cria para esta rosa 
a_ novq madrugada." 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG-. 
com prazer Ouço v. Ex" 

O Sr. Ney Maranhão - Noºre Senador 
frandsco Rollemberg, o firial do pron~nda
mento de V. Ex", sempre trazendo a esta Casa 
assuntos de relevâncja _que interessam ao po
vo brasileiro, é algo que toca a fundo a familia 
brasileira. Não poderia deixar de citar um hos
pital que temos em Brasilia, na Granja do Ria
cho Fundo; ciíadO Pelo ex-Governador José 
Aparecido, ao qual o atual Governador está 
dando todo o apoio. Esse hospital está aberto 
aos ·excepcionais, e faz gciSto visitá-lo. 

Lá se aplica um tipo de tratamento comple
tamente diferente dos tradicionais, servindo 
de exemPlO ao PaiS. A Granja do Riacho Fun· 
do, gue era a casa de campo da Presidência 
da República, hoje é um hospital que abriga 
rriais de 70 excepcionais, e em condições de 
ter o dobro ou o triplo, dependel1$1o das verbas 
e de apoio que a pbpulação e o Governo do 
Distrito Federal derem a essa instituição. Essa 
instituição é ttumtida por uma fundação, sen
do as verbas carreadas pelo Governo do Dis
trito Federal. PortantÇJ, eu não podia deixar 
de incluir, nessa oração de V. EX-, um aparte 
sobre obra tão importante para a população 
da Capital da RepúbUca. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
AgraCieÇO aO -eminente Senador pelo aparte. 
Devo confessar a V. Ex" que não conheço o 
hospital, mas vou conhecê-lo, depois dessa 
indicação. 

No Brasil, existem pessoãs muito dedicadas. 
e capazes de dar muito amor a esse tipo de 
criança. Na minha cidade mesmo, uma se· 
nhora, máe de um menino excepcional, preo· 
cupada com o problema, aprendeu a cuidar, 
aprendeu a doar~se à criança excepcional. E 
hoje, em Sergipe, existe uma entidade, que 
se chama Rosa Azul, que presta uma assis
tência notável ~o meu Estado. Essa senhora 
criou condições_ d~ atender e de desenvolver 
nesses excepcionais, nos seus aspectos múlti
ploS, riãS suas potencia1idades, meios de lhes 
dar cidadania, de lhes dar condições de existir 
com dignidade. 

O Sr. Ney Maranhão - Complementan
do, nobre Senador Francisco Rollemberg, es
queci-me, mas faço questão_ de inse_rir no dis
curso de V._Ex!. Há dois meses, estivemos, 
com uma comissão de mêd.icos, com o Go· 
vemador Joaquim Roriz, com a finalidade de 
reformular esse hospital, inclusive com o 
apoio da população de Brasília. A. receptivi
dade do Sr. Secretário de Saúde e do Sr. Go· 
vemador do Distrito Federal foi a melhor pos· 
sível. PensO ciue seria conveniente para V. Ex", 
como- mêdico e conhecedor desses proble
mas, visitar ess_e hospital. No dia ·em que V. 
EX' puder, terei o maior prazer de acampa· 

nhá-lo. Tenho a certeza de que V. Ex' irá entu" 
siasmar-se e será um defensor intransigente 
da ampliação dessa instituição na Capital Fe
deral 

O SR. FRAI'ICISCO ROLLEMBERG
O convite está aceito. Muito obrigado. 

Era o que finfia a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-V. Ex•, Senador Francisco Rollemberg, aca
ba de encerrar o seu discurso. Tendo em vista 
que eu já havia desistido da minha inscrição 
em favor da sua e, também, em proveito dos 
outros Senadores inscritos~ conduta que es· 
te Senador, que eventualmente preside ostra
balhos, normalmente vem adotando -, antes 
de passar a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador José Fogaça, _o qual teremos grande 
prazer de ouvir, quero assinalar a aJta impor
tância do discurso de V. Ex'. 

V. Ex• presta homenagem ao meu irmão -
- não de sangue, mas irmão de espirita -
Odylo Costa, filho, que dedicou uma vida intei
ra a _uma menina que vi praticamente nascer, 
sua ftlha, cujo sistema nervoso não se havia 
completado na vida intra-uteriria e que sobre· 
viveu .até à menarca, quando faleceu. 

Sinto-me, neste particular, no dever de um 
pequeno regístro: minha mulher, Othllia Pom
peu de Sousa, que_ é. Presidente_ da Sociedade 
Pestalozzi de Brasma - em beneficio da qual 
se _encontra praticamente desJigada de todos 
os seus interesses e atividades pessoais -, 
reestruturou a entidade com especial atenção 
para suas atividades educacionais, que ali se 
desenvolvem sob a denominação de Centro 
de Ensino Especial Dr. Odylo Costa, filho; e 
cuida, justamente, _de resconstruir, agora com 
cobertura, a quadra de_ esportes da instituição 
com o nome dessa menina, mãrtir e símbolo 
dessa causa: Maria Aurora Costa. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -' RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão· 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
talvez este não seja o momento muito apro
priado para o tipo de intervenção que pre1ehdo 
fazer, dada a hora adiantada em que nos en
contramos- final de sessão. Infelizmente, en
contro-me constrangido pelo dever moral, pe
lo dever pessoal a que me impus de abordar 
este assunto neste instante. 

Trata-se de questão nacional, de questão 
eminentemente nacional, questão relativa ao 
Brasil. 

Para falar dessa questão relativa ao Brasil, 
Sr. Presidente, começo lendo uma notícia a 
respeito da Argentina. 

Diz. o jornal O Estado de S. PaUlo, do dia 
11 de outubro, ontem, portanto: - -- -

"Buenos Aires - As ~livergências_ na 
Central sindical peronista Confederação 
Geral do Trabalho (CGT), que ehfrenta 
uma das piores divisões de sua história, 
degeneraram ontem em confrontos com 
paus, pedraS, canos de ferro e garrafas 
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entre centenas de partidários das duas 
facções rivais da entidade, no centro de 
Buenos Aires. A batalha campal, inter
rompida pela polfcia depois de ter causa
do vários feridos, ocorreu em frente ao 
local onde se reaUza um -congresso ex
traordinário da CGT para defmlr a posição 
da central sindical em relação a política 
econômica liberal do Presidente Carlos 
Ménern, peronlsta." -

Todos sabem, Sr. Presidente, que o Sr. Car· 
losMenem aplicou na Argentina um programa 
rigorosamente ortodoxo de contenção da eco-· 
nomia. O seu programa de estabilização obe
dec~ aos padrões mais reacionários, mais or
todoxos e mais conservadores jamais çonhe
cidos na história econômica do Mundo. Não 
s6 os padrões de correção da: eCQnomia são 
ortodoxos, como, inclusive, os seus gestores. 
O Sr. Çarlos Meeenem entregou a uma Funda
ção, a Bungeybom, a argentina, a qual ~riou 
um modelo de estabilização econômica para 
os países em desenvolvimento e que está apli~ 
cando, agora, severamente, na Argentina. 

Hoje, o salário mínimo argentino, que já foi 
superior a 150 dólares, é de 30 dólares, o 
que significa dizer que a Argentina está viven
do, talvez, o maior arrocho salarial da sua his
tória econômlca, da história já tão sofrida do 
seu povo. 

Por outro lado, o mesmo jornal, o Estado 
de S. Paulo. de ontem, diz que o segundo 
passo nessa programação econômica do Sr. 
Carlos Menem ê de abertura de comportas 
para o capital estrangeiro. Não há limites para 
a entrada nem para a saída de dinheiro estran
geiro hoje na Argentina. Ou seja, não há mais 
nenhum rigor burocrático, nem só na aceita
ção dos investimentos como também na re
messa dos lucros para o exterior. 

Significa dizer que, de fato, a Argentina mu
dou, mudou, e mudou muito. O governo Al
fonsin, deve-se dizer, fracassou; foi um gover
no derrotado pela crise, pelos especuladores 
e pelas forças que não desejavam ver a econo
mia argentina estabilizada. E mais, o governo 
argentino, o governo de RaúJ Alfonsín, ao lon
go do seu mandato, sofreu imensamente, do 
ponto de vista das pressões, principalmente 
dos setores organizados da classe_ trabalha
dora. Deve-se dizer, por exemplo, que, ao lon
go do Governo Alfonsín, cujas medidas ac:aba
ram também tendo um impacto sobre os salá
rios, imensamente menor do que as que estão 
sendo adotadas no Governo Menem. Deve-se 
dizer ainda, _o que está_ acontecendo no O ove r
no Menem, comparado com o que aconteceu 
no Governo Alfonsín, foi brincadeira de crianM 
ça, porque hoje, gjm, estamos vendo um pro
cesso brutal de arrocho e de espoliação ·dos 
salários. _ 

É interessante registrar, Sr_. Presidente, a 
Çonfederação Geral do Trabalho- ÇGT, pro· 
moveu 13 greves gerais contra Alfonsín e in
viabilizou um projeto de privatização de _em
presas estatais muito menos abrangente do 
que o que agora vem sendo aplicado por Me
nem. É importante registrar. O Governo AlfonM 
sút tinha um projeto de privatização muito me-

nos amplo, muito mais restritivo, bastante 
mais contido do que este, quase que irrestrito, 
ilimitado, que vem sendo aplicado pelo Gover
no Menem. No entanto, qual a diferença de 
comportamento da CGT- Confederação Ge
ral do Trabalho argentina? Ela teve dois com
pOrtamentos: ao longo do governo Alfonsín 
fez 13 greves gerais! E tal foi a sua mobilização 
que inviabilizou um projeto tímido de privati
zação de empresas estatais empreendido pelo 
Governo Alfonsín. 

Agora, essa mesma CGT, através de um 
dos -seu-s -arriQ:enteS,-lurs Barrionuevo, deseja 
ter wn comportamento absolutamente_ pas
siV9 e orrilssõ em re_la_ç_ão às questões canden
tes dos traba1~dores, no cãso do governO 
M~em. 

Daí, Sr. Presidente, reporto-me à leitura que 
fiZ no início deste pronunciamento: ''Paus, pe
dras, <:.anos_-deJerro e_ garrafas", essa briga, 
essa _comoção, no interior da CGT argentina, 
dá-se pela razão de que há um grupo, repre
sentado pelo Secretário-Geral S_aúl Ul:>aldini, 
que não aceita esse papel submisso, que dese
ja mobilizar os trabalhador~s, porque o _inte
resse da classe trabalhadora evidentemente 
nâõ pode estar submetido aos interesses de 
determinado partido político no poder ou não. 

Por outro lado, os adeptos de Luis Barrto
nuevo acham que a CGT tem de estar subme
tida à orientação, ao controle político do Par
tido Justicíalista, o Partido de Perón, 'o Partido 
de Carlos Meném. 

Por que disse que iria tratar um assunto 
nacional e estou-me referindo, Sr. Presidente, 
a tudo o que está acontecendo na Argentina? 

Digo isto, Sr. Presidente1 porque li ontem 
declarações do Sr. Jair Meneguelli, da car, 
dizendo uma coisa bastante simples, mas ao 
mesmo tempo, para mim, chocante. O Sr. 
Jair Menegueli diz que a CUT não está conteh· _ 
do greves. Sr. _Presidente, é bom I~mbrar_ que 
agora, no mês de setembro, foi exatamente 
o período em_ que o dissídio dos petroleiros 
se dá anualmente, e no mês de setembro qua
se que inevitavelmente há uma mobJização 
e há uma onda em favor da questão da greve, 
e geralmente há uma greve, pelo menos, no 
setor dos 18 sindicatos petroleiros que existem 
no País, e desta vez não houve. E a Cur orieh· 
tou os trabalhadores a_ ac.e_itarem um acordO 
de 90% de reajustes, quando a reivindicaçãO 
era de 200% no caso da_mobJliz.aç_ão dos bart
cários, tOdos sabemos o grau incalculável de_ 
lucro que os bancos vêm obtendo QQ sistema 
implantado pelo Govemo,--do chamado~~ 
sfno financeiro, a rolagem diária do ovemight 
No entanto, os bancários, em alguns setores, 
foram ob_rigados a aceitar reajustes da ordem 
de 15% e até 54%, quando deveria ser muito 
mais do que isso. E a greve não foi incentivada, 
não foi estimulada, não foi sustentada pela 
c ar. 

E.si.o11. c:ii;endO tuciÕ--isto, sr._ Presidente, por 
1..lmª _razão. Os jornais noticiaram ontem, e __ 
continuam noticiando hoje, que, nos últimOS 
dad~ de pesquisa, há um crescimento no · 
índice de aceitação da candidatura Luiz Inácio 

. Lula da Silva. Muitos jomais .. fazem análise, 

a meu ver, bastante procedente, de que há 
uma diferença de comportamento da COT, 
antes de agosto e depois de agosto. Ou seja, 
momento em que houve uma queda vertical 
da candidatura Lu1a nas pesqUisas, a -CUT es
tava no auge de uma mobilização, estava num 
grande moVimento "pró-reivindicação, pró-rea
juste dos salártos dos trabal_hadores. Uma vez 
~ainda vertlca1mente o candidato Lula, apa
rentemente a CUT_ se retirou de çena e tam
bém aparentemente, pelo menos, está con
vencendo as lideranças sindicais a ela subordi
nadas a não mobilizarem a classe_ trabalha
dora, a não mobilizarem os trabalhadores por 
reajustes rhinifr\ãhiéfite- condizentes com o 
patamar inflacionário que o País atingiu. 

Sr. Presidente, estaríamos aqui, também, 
diante de uma experiência de neopeleguismo 
nacional, ou ~eja, será que há uma central 
sindical no Brasil que também faz um- jogo 
semelhante ao da CGT_ prgentina? Será que 
os trabalhadores brasileiros, se o Sr. Lulz Iná
cio Lula da Silva for guindado à condição de 
Presidente da República estarão também con~ 
trolados, contictos, submetidos ª e~ atitude 
omissa que vem tendo a CCiT argentina no 
caso do governo Menem? 

Sr. Presidente, não faço esta acusação; se
quer faço esta !>t,Jposição de peleguismo por 
parte da CUT para ajudar a candidatura Lula; 
não faço esta suposição, até porque esta atitu
de de peleguismo iria desmentir e desmontar 
todo um projeto, toda uma imagerri -construí
da pela CUT e pelo seu candidato Luiz lriácio 
Wa da Silva. 

Lembro aqui que a palavra "pelego", aplica
da a lideranças sindicais, surgiu Já no meu 
Estado, no Rio Grande do Sul, quando era 
Presidente da República o Sr. Getúlio Vargas. 
O pelego, todos conhecem, é um utensílio 
utilizado pelo gaúcho para amortecer~_ para 
suavisar o atrito entre a montari~ e o cavaleiro,_ 
-a fun de que não haja entre a sela - que 
é dura, que_ é ríspida - e _o pêlo do animal 
esse atrito, que pode causar ferimentos. Então, 
o pelego é aquele utensUio que se!Ve como 
uma espécie de suavisador, de arrefecedor 
dessa tensão e desse atrito. 

A palavra "peleguismo" foi aplicada às lide
ranças sindicais que, no Governo Perón, nos 
anos 50, e no Governo- Getúlio Vargas,- c:Onti-
nham, artifi:cíalmente, ·as reivindicações e oS · 
ans_eios da classe trabalhadora, para serVir -a 
w:n a_mO e ~enhõr, para 'servir a Um intefeSse" 
político-partidário. E não é iSto, suPonho eu, 
que deva estar fazendo o Sr. Jair ~n~gueli._ 

Por outro lado, Sr. Pr~sidente, não imagino 
·eu também que, numa inflaçãÕ de ·35_% ao 
mês, beirando os 40%, não haja tensão, an
seios, lutas e reivindicações no s_eio d_~ class_e 
trabalhadora. Há _em outubro, e 111aiS-do que 
havia em julho e agosto._ 

Então", Sr. PreSideote, o_ que explica qu_e 
aquela_ onda grevista, nos meses_ de ]unhO, 
julho e ago~t~, tenha sido arref~s_i~a agora, 
nos meses de setembro e outubro? O que 
explica isto, Sr. Preside.IJ.te? Creio. que quem 
poderia dar a explicação seria o Sr.Jair Mene
gueli. Perguntado se não estaria contendo as 
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greves, ou seja, bancando o pelego, para aju
dar à ascensão do Sr. Lula, ele disse: 

"Pelo amor de Deus, não há nenhuma 
orientação da CQT pãra eVitar as greves!" 
-disse isto noJoma/ do Brasil de ontem 
"Pelo contrário, continuam a espoucar 
gn~ves em todos os lugares. Se hoje há 
menos greves do que antes, isto é porque 
agora existe uma política salarial no PaJs." 

Sr. Presidente, fico com esta explicaç-ão: há 
urna polítlca safaria( únplantada no País por 
uma decisão da Executiva NadonaJ do PMDB, 
implantada pelo Projeto O.smundo Rebouças, 
do PMDB, e aprovada pela maioria do PMDB 
no Congresso Na_clonal. É esta a política sala
rial que está sendo defendida pelo Sr. Jair 
Menegueli, da CIJT. Ou ê bó?.i a política salarial 
do PMDB ou, então, a única opção é a de 
que o Sr. Jair Menegueli é um pelego, pelego 
da candidatura Lula. Ou é isto ou há que se 
defender a política salarial do PMDB._ 

Quero que isso seja dito pelo candidato na 
televisão, que isso SE.>ja argüido, argumentado 
todas as vezes em que haja uma discussão, 
um debate em tomo desta questão, porque, 
pelo que parece e pelo que se- percebe, não 
é o que está acontecendo. Vejo, percebo, nos 
debates, no posicionamento assumido pelo 
candidato do PT, uma posião permanente e 
sistematica de ataque, de crítica ao PMDB. 
Vejo, por exemplo, a D. Luiza Erundina dizer 
em São Paulo que não aceita, em hipótese_ 
alguma, coligação ou voto útil para o PMDB 
no primeiro _e no segundo turnos, porque o 
PMDB está rnanoomunado com o Governo 
Sarney. 

a natureza da diferença entre o Plano Verão 
e os dois planos que o PMDB implantou no 
País. Foi preciso que, ao arrepio da vontade 
do Executivo, aliás, mais do que isso, contra 
a vontade do Executivo, o PMDB fizesse apro
var no Congresso um projeto do Deputado 
Osmundo Rebouças, do PMDB do Ceará de
pois de uma decisão tomada pela sua Ex~u
tiva Nacional. Isso foi o que aconteceu. 

Ora, sr;"Pri?skh~ftte, se há uma política sala
rial no País que garante uma boa situação, 
pelo menos relativamente, numa crise ~mo 
esta, isso se deve ao PMDB, isso se deve ao 
maior partido no Congresso Nacional, que o 
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva teima em não 
reconhecer, teima em não lhe fuzer justiça. 

E fico com essa-teSe, a tese do Jair .Mene~ 
gueli é a· minha tese: s6 não há greves, os 
trabalhadQres só estão satisfeitos porque há 
urna Politica salarial no País. Agora também 
há urna coisa: se os trabalhadores não ~stão 
satisfeitos, querem greves, mas não há greves 
e a COT não permite, é porque a CUT é pelega. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDNETE (Pompeu de Sousa) 
- Con-cedÕ a palavra ao nobre Senador Lou
remberg Nunes Rocha. 

O SR. LCXIREMBERG NUNES ROCHA 
(PIB - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Sen.:idores, as popula
ções animais urbanas e rurais apresentam um 
risco à s-aúde pública. Cabe às autoridades 
sanitárias municipais os cuidados no sentido 
de evitar infecção ou doença infecciosa transM 
mi~sível, em condições naturais, entre animais 
vertebrados e o homem, bem como prevenir 

O SR. PRESIDENIE Pompell de Sousa) a Ocorrência de acidentes provocados por ani-
- Gastaria de lembrar a V. ~ que temos mais soltQs._ 
2 minutos de sessão, lamentavelmente, por- Além de _proteger a comunidade dos inúme-
que o_ discurso de V. EX' é da maior impor- ros incómodos e riscos -que a faUDa nociva 
tância. (roedores e seus vetares) possa provocar à 

o SR. JOSÉ FOGAÇA --Sem dúvida saúde da população, a municipalidade tem 
alguma, vou-cumprir rigorosamente 0 tempo competência inerente e legal para atuar em 
que V. EX', Sr. Presiden~, me está aindagaranM sua área de juriSdição, identificando, preve-
tindo. nindo ou controlando t:~is situações, defenM 

dendo o ser -humano; principalmente a crian-
0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) ça, a mulher, Õs idosos e o homem brasileiro. 

- Não sou eu, mas o relógio. Sr. Presidente, V. Ex~ é um homem público 
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Preciso, aqui, que conhece profundamente os. ptoblemas 

cobra[' do candidato do PT e cobrar do Sr. que afetam diretamente a vida' do brasileiro, 
Jair Menegueli que não venham apenas timi- principalmente do homem do interior _que não 
damente, quando indagados, explícar que não desfruta da mesma assistência· dos cidadãos 
há greves por causa da políti_c:a salarial, apro· que vivem n_as cidades. Entre os males vlvidos 
,vada pelo PMDB, no Cona:resso Na.c!onal, con- pelos brasi\~ir95, estão aqueles que são provo-
tra o Govemo Samey, que não queria política cados pelas zoonoses, que se tom"arain pro· 
salarial alguma - vamos distinguir as coisas blemas crónicos para a saúde pública do País. 
com toda a clareza. O Plano Cruzado fracas· A zooncrse-é doença que se transmite ·dos ani-
sou. foi derrotado; os especuladores desmon· mais ao ser humano, como, PC?t exemplo, a 
taram o Plano Cruzado, sabemos disso. Mas raiva, teníase e doença de newcasttle. Além 
o Plano Cruzado tinha o gatilho salarial, que da malária, o hoinem também é castigado 
era uma política saJarial que defendia, que pro- por doenças transmitidas por mosquitos e roeM 
tegia os E.alários dos trabalhadores. O Plano dores. As autoridades brasileiras que cuidam 
Bresser fracassou, foi desmantelado pelos es- da _saúde pública do País, precisam com ur-
pecllladores, mas o Plano Bresser tinha a URP, gência fazer urna campanha de mobilização 
que garantia minimamente os reajustes dos nacional para mudar os hábitos dos brasileiros 
trabalhadores. Quando veio o Plano Verão do quanto à sua lligiene, melhorando as· c:ondi-
Senhor__Samcy e do S['. Mailson da Nóbrega, ções de saneamento público e as endemlas 
não havia nenhuma política salarial, e esta é _ rurais, 

O jomal A Crítica, de MariauS!AM, em SUa 
edição de 1 O de outubro de 1989, publicou 
matéria especial sob o titulo: "Zoonoses, me
lhor remédio é prevenção". Por se tr_atar de 
um assunto importante, que foi tratado com 
seriedade, nos termos do regimento, solicito 
a V. ~. se digne autorizar a publicação da 
referida reportã"Qerri "6os anais do Senado Fe
deral. 

Era o registro que tính'amos a fazer, Sr. Pre
gjdente. (Muito bem!) 

DOCrJMENTO A QI1E SE REFERE O 
SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA EM 
SEU DISCURSO: 

ZOONOSES, MELHOR REMÉDIO É PRE
VENÇÃO 

Com a chegada do verão apatecem as con
dições de clima, calor e unidade, ideais para 
a proliferação de insetos, assim corno roeâo
res que preocupam a-s autoridades sanitárias 
com o surgimento de zoonoses, isto é, doença 
que se transmite de outros animais ao homem 
(e à mulher também) como, por exemplo, a 
raiva, teniase e doença de newcastle. EIJ1bQra, 
no momento, a incidência maior seja _da malá
ria, é.bom se acautelar contra a ação de_ outros 
insetos e roedores que trazem sérios probleM 
mas à comunidade como pernilongas, bara
tas, moscas, pulgas, cupins, formigas,_ ara
nhas, gatos, macacos e cachorros que nas
cem, vivem e se; des_e-nvolvem no meio urbano_. 
É inâispensável que a Pre(eitUra Municipal de 
Manaus faça, como vem fazendo, no caso da 
vacinação antirábica, um trabalho de preven
ção, conscíentiza_ndo a c:omunidade no sen
tido de mudança de hábitos de higiene e invísM 

- -ta maciçamente _nos se!Yiç:os denominados 
básicos corno saneamento, drenagem, coleta 
de lixo e sua destinação. 

O trabalho de prevenção às zoonoses é_ ex
tremamente importante; o que não pode e 
nem deve ser feito são os trabalhos deimprovi· 
sação. Campanhas educativas organizadas, 
preventivas sempre dão bons resultados, emM 
bera não seja correto reaJizarMse campanhas 
sanitárias de combate sem estarem devida· 
mente estruturadas. 

Entre _os roedores, o rato é o que maiores 
prejuízos causa â população. Em locais mais 
pobres,.ele compefe__dlretamente com o ho
mem. no consumo de· alimentos, além de 
ttansmltir, pela urina, a leptospirose, que con
tamina outros animais além das pessoas, cuja 
doença é grave, preciw ser diagnosticada c_om 

. rapidez e tratada convenientemente. 
Entre 5% e 1 O%, dos casos de leptosPirose 

redundam na morte das pessoas afetadas. Os 
ratos também mordem as pessoas provocan
do sérias Iesões·e é muito comum o ataque 
a crianças em berços -principalmente nas 
áreas mais carentes como· os bairros perifé· 
ricos (até mesmóem áreas centrais), nas mar
gens dos lnúmero_s igarapés que circulam a 
Grande Manaus: 

As moscas alimentam-se de água, leite e 
outros produtoes· orgântcos, de"senvoiVeil.do· 
se em locais com lixo (este abundante na Zona 
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Franca deManaus), fezes de animais e animais 
mortos que podem transmitir doenças varia
das, espe<:ialmente distúrbios gastrointesti
nais. Baratas são isentos onívoros de. hábitos 
notumos que vivem em locais quentes e úmi
dos, preferencia1mente onde haja matéria or
gânica em decomposição. São dois os tipos 
de baratas, a grande, denominada de barata 
de esgoto e, a pequena, cognominada de fran-, __ 
cesinha. As baratas domésticas são respon
sáveis pelo surgimento de doenças como a 
diarréia, salmonelose e tifo cujo transporte do 
agente patogênico é feito através de seus pe
los, patas e fezes. 

As pulgas também são isentos tra_nsmis
sores de graves moléstias ao homem como 
a peste burbônica e o tifo niurino, além das 
irritações causadas pela picada. Sendo hema
tófilas, vivem com parasitas extermos de ani
mais vertebrados, domésticos e silvestres.~ 

Mais agentes 

Os mosquitos também merecem atenção 
porque se encontram assedados _a graves 
doenças que afetam o homem, como a malã.· 
ria ou a maleita, que ê transmitida_ pelos anó
feis (mosquitos-pregos); febre amarela, causa
da pelos vírus transmitido pela espécie Aedes 
Aegypti, que se desenvolve em águas paradas. 
A transmissão dessas doe11ças faz-se pelas fê
meas desses insetos que ao picarem uma pes
soa enferma, o isento introduz o agente infec
cioso e, posteriormente, ao picar uma pessoa 
sadia, ele o transmite. Além disso os mos;. 
quitas podem trazer problemas de ordem eco
nómica para a comunidade, devido à grande 
proliferação de algumas espécies, trazendo in
cómodos. 

As aranhas são carnívoras, mas só as peço
nhentas oferecem perigo, porque em épocas 
frias se abrigam no interior das residências. 
Ao atacarem, injetam sua. peçonha (veneno) 
por meio de um par de glândulas existentes 
em sua peças bucais, cuja gravidade do enve
nenamento varia de acordo com o local da 
picada, o tempo e o número de inoculações 
efetuadas. O.s sintomas .caus~Ç(ls pela pkada 
também variam de acordo com a espécie da 
aranha, indo de uma intensa dor no local atin
gido· até vómitos, náuseas, febre, tumores e 
modificações no ritmo cardíaco, podendo le
var à morte o cidadão. 

As lacraias ou centopéias são animais ter
restres que possuem hábitos noturnos, viven
do solitárias em galerias pluviais (esg'otos), ca
nalizações subterrâneas e em matas. úmidas. 
SãO animais peçonhentas, mas seu veneno 
tem ação fraca no homem; a picada, porém, 
provoca dores e edema. 

Outros agentes 

Raiva, transmitida através do cantata do ani
mal com o co_rpo da pessoa; Cístfcercose, 
transmitida através da ingestão de carne de 
animal doente, são exemplos de zoonoses, 
que podem ocorrer de forma direta. Na indire
ta, do animal para o homem, por intermédio 
de um _outro elemento (hospedeiro interme
diário) está o Calazar, o mosquito que, após 

ter picado um aninal doente, transmite à pes
soa, através de sua picada, a doença. 

Além das picaduras dos insetos, as zoono
ses têm ajn_dª outros_mecanismos de trans
missão como a inalação, esta feita através de 
aspiração de partículas sólidas ou gotículas 
em suspensão existentes no ar, alimentação, 
por ingestão de âgua e alimentos contami· 
nados; por imersão, banho ou_ cantata com 
água contaminada; manipulação ou contato 
pelo manuseio de objetos, animais ou alimen
tos contaminados; por vetares, isto é, artrópo
des parasitas que geralmente se alimentam _ 
de sangue e por agressão, causadas por feri
mentos através de mordeduras e/ou arranha
duras. 

Populações animais urbanas 

Além das formas eXpHC!tadas, as z.OOnoSes 
podem ser transmitidas alnda por animais do~ 
méstícos como o cão e gato; anim.,.is perido-_ 
mésticos ou sinantrópicos como ratos, pom
bos, morcegos; de quintal ou de uso econó
mico como o porco, êabra, aves domésticas 
(galinha, pato, peru ·e ganso) e, ainda, por ani
mais de origens silvestre como o macaco Soa
güi, tartaruga, papagaio, periquito e arara se 
constituem nas principais espécies de inte
resse em Saúde Pública. 

o·cãoê considerado o animal doméstico 
típico-do meio ambiente; seu refadonamento 
com o homem é basicamente de ordem afeti
va, sendo considerado como animal de esti
mação, ou mesmo, companhia. Com freqüên
cia tem_ acesso à intimidade do far, onde en
contra abrigo e alimentação, sendo Utilizado 
na guarda da propriedade contra invasores. 
A quantidade de cães no meio urbano é geral
mente proporcional à população- humana 
existente, numa relação média de 1 para 10; 
quanto à sua distribuição, eles são mais corou
mente encontrados nas áreas residenciais da 
periferia urbana. Os animais gozam de liber
dade maior ou menor de acordo com as ca
racterísticas habitacionais e o nível de informa
ção de seu(s) dono(s) sobre as exigências le~ 
gais ou responsabilidades no tocante ao con
trole d_e zoonoses e acidentes que os mesmos 
possam causar. 

A raiva, provo<:ada pelo agente etiológico 
Lyssavlrus, surge no homem apresentando 
seus primeiros sinais clínicos entre 2 e 42 dias 
apóS o cOntágio (em alguns casos demora 
até _8 meses), manifestando-se através de an
gústia, dor de cabeça, febre leve, sensiblidade 
no lo<:al do ferimento, extrema sensibilidade 
à luz, correntes de ar .e sons, irritabilidade, es
pamos musculares "':""" principalmente ao ten
tar ingerir água (hidrofobia) -, salivação 
abundante, __ convulsões, paralisia e morte. A 
pessoa permanece consciente durante o de
senvolvimento do processo, que dura de 2 
a 6 dias; o tratamento curativo inexiste e a 
evolução _é-sempre fatal. 

NQ. animal, a do~nça se apresenta com os 
seguitites_ e j)rindpais sintomas: na fãse -inicial, 
o animal fica inquieto, apresenta comporta
mento estranho e procura esconder-se em lo
cais escuroS. Na _fase_ de excitação, o cãQ,passa 
a não suportar a luz direta nos olhos, sons 

fortes ou jatos de ar no f_ocinho, podendo en
trar em con_vu1sã_o,_ perdendo qualquer noção 
de perigo, avança sem ffiedo contra qualquer 
coisa, proG_ura agredir e morder sem motivo 
e g-eraJmerite não reconhece o próprio dono. 
Ante a aproximação, procura fugir com andar 
cambaleante, cuja fase é a mais perigosa da 
doença, tendo em vista a grande agressividade 
do animal e o fato P,e_ seu deslocamento à 
d.istãncia, que acaba pai---disseminar a doença 
numa grande área. 

Na fase paralítica, o cão apresenta dificul
dades na movimentação dos membros-poste
riores, seu latido torna-se rouco, em dois tons 
(grave, seguido de agudo). A boca do afumai 
não se fecha, ficando semi.:aberta. Por não 
conseguir engolir, s_ua saliva escorre contim:.fa
mente e, ao final, o animal toma-se totalmente_ 
paralisado e morre. É importante lembrar dols 
fatores: o primeiro, iniciado os sintomas, o 
cão não sobrevive~:á_ mais do_. que 1 O dias e, 
_o segundo, este já pode estar até eliminando 
o vírus através da saliva dois a três dias antes 
da manifestação dos sintom~.ls da raiva. 

Prevenção e controle 

Vacinar anualmente os cães contra a doen
ça; evitar que ele fique solto, nas ruas ou locais 
PúblicOs; o riscO 'de- ser mórd_ido e t9mar provi
dências caso aconteça, para que o animal não 
fuja, sangrar e lavar imediatamente o ferimen
to com água abundante e_ sabão, aplicando, 
em seguida, álcool ou outro desinfetante no 
local atingido e buscar, sem demora orienta
ção médica além àe avisar ao Centro de Con
trole de Zoonose (Çe_coz) 

O gato provoca a sarna ou escablo~e. doen: 
-- -ça-provocada por artrópode cujo agente etio

lógico é o Sarcoptes sCabiei, cuja doença no 
homem é através de lesões na pele, em virtude 
de o pequeno artrópode, ao se deslocar na 
pele, forma uma espécie de túnel sinuoso, pro
vocando irritações e intensa c_gç_eira; há d_esca- . 
mações na pele e possibilldade de contami
nação por diversaS bactérias. A doença, entre
tanto, Oâo é QraVe. No anirilal, os sintomas 
e as lesões são provocadas: no cão, são simila
res às do homem; atingindo principalmente 
as orelhas, focinho e "cotovelos", onde se for
mam lesões com crostas e conseqüente pel-da 
de pelos. A tranSmissão é feita através do can
tata direto coní áS-lesões do animal ou por 
intermédlo de objetos, panos e roupas ·que 
entraram em Contatõ- com o -animal doente 
e, em seguida, com uma pessoa. Dent(e as 
medidas preventivas e de c_ontr_ole ~eS!tão, no 
cuidado com o animal, lavar e desinfetar bem 
os ferimentos imedíatamente após O oCorrido 
e orientar as crianças para evitarem, na me
dida do possível, arranhaduras· oU mordeduras _ 

. de gatos. - • --

:-Animais de criação 

O porCo, Cabra, pato, galinha, ganso e peru 
apresentam as principais Zoonos_es transmís-
51\reis por ess_es _ailinlais de criação erõ. quintal 

.. ou de uso. ecoilõrrilco. O porco terri Súa cri~-
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ção nas áreas urbanas geralmente proibidas 
por lei, embora seja possfvel encontrar um 
apreciável número de slÚnos sendo mantidos 
na periferia da cidade, podendo apresentar sé
rios rfs<::os à população como a Teniase e Cisti~ 
cercose cujo agente etiológico é a Taenia so
lium e CuStlcercus cellulosae. No homem é 
uma infecção intestinal causada pela forma 
adulta de tênías, cuja doença não apresenta 
sintomas evidentes, resumindo-se em trans
tornos intestinais, náuseas, fraqueza e perda 
de peso. No entanto, pode s.e tomar multo 
grave caso as lavras ou cfsticercos da tênia 
se espalhem pelo organismo humano, princi
palmente quando se alojam no cérebro. 

Nessa circunstância, os sintomas então pro
duzidos podem levar a confundir a doença 
com tumores cerebrais, meningites, histeria 
ou, principalmente, epilepsia. Pode, também, 
oCoirer graves lesões nos olhqs caso a lavra 
venha a se alojar no interior do globo ocular. 
A remoção dos clsticercos é realizada UJ"dca
mente por cirurgia, que nos casõs de dsticer
cose_cerebral, é sempre de alto risco. A tras
missão se dá quando o homem é parasitado 
após ingerir carne de porco mal cozida e infes
tada pelo~ cisticercos. 

A doença de Newcastle é causada pelo 
agente Paramyxovirus nos animais como o · 

pato, galinha, ganso e peru. No homem costu
ma afetar os olhos, causando conjuntivite e 
lacrirnejamento; surgindo, às vezes, ligeira fe
bre, calafrios e faringites. As pessoas que tra
balham nas criações de aves e matadouros 
cr.icolas são as mais expostas à doença, de
vendo ser convenientemente alertadas para 
tal. No animal, a doença de Newcastle pode 
provocar dificuldades respiratórias e proble
mas ao sistema nervosos do(s) anir:nail(ais) 
c:omo tremores, cabeça virada à frente e atrás 
e a mortalidade situa-se entre 1 O a 90% dos 
casos. A quase tota1idade das aves são sujeitas 
à doença como os pombos, faisões, periquitos 
e papagaios. 
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O-SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a pa1avra ao nobre Senªdor Ma_u
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB ~ 
CE. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Pre.._ 
sidente, Srs. Senadores, repercutiu, intensa
mente, em Fortaleza, de form~ particu1ar nos 
círculos sócio-empresariais, o repentino faleci
mento de José Waldo Cabral Ferretra, ocor
rido na última sexta-feira. quando se aprestava 
a retomar à sua residência, após submeter-se 
a uma intervenção cirúrgica, já com alta hos
pitalar. 

Ao ser veiculada a infausta notícia, pelOS. 
meios de comunicação, ocorreram à sua _res.i
dêrkia centenas de amigos, desejosos de em
prestar solidariedade à D. Sutamita Silveira Ca~ 
bral e aos seus Filhos Sérgio, José Waldo, 
Roberto e Gáudio, os três primeiros industriais 
e o último conhecido colunista do Joma1 "O 
Povo·: 

Graduado em CiênciasJurídic?ls pela Facul
dade de Direito da Universldade Federal ~9 
Ceará, o extinto dedicou-se integralmente ao 
comércio exportador e à indústria_, desfrutan
do de exc:elente conceito no seio de _seus cole· 
gas de categoria economlca, 

Corno líder dassista, compôs a _diretorla de 
várias e prestigiosas entidades, atuando sem
pre de forma dinâmica e devotada. 

No âmbito dos clubes sociais, integrou o 
Rotary de Fortaleza, o lracema, Diários e ldeal1 

bem assim o conceituado late Oube, do qual 
foi Com.odoro, ali empreendendo gestão das 
mais profícuas, assinal~da por expressivas rea
lizações. 

Fundador da Firma Ice Refrigeração, cfue 
fundona há mais de 15 anos na fabricaçãó 
de gelo, de largo consume. domiciliar e social, 
foi pioneiro da industrialização do gelo trans-
parente e em cubos, atendendo à demanda~_ 
de forma eficiente e solídta. 

Aos 62 anoS. com plena vitalidade e arroja
dos piarias na esfera comercia], José Valdo 
Cabral SOube impor-se à admiração e ao res
peito de seus amigos, que, desde o dia 6, 
pranteiam o seu inesperado desaparecimento. 

Ao reg1strar, desta tribuna, o doloroso acon
tecimento, desejo levar à sua esposa e fllhos 
a manifestação de nossa solidariedade, t~ste
munhando o reconhecimento do Ceará pelo 
que lhe foi d_ado fazer em prol do desenvol
vimento do Nord~ste bra,sll~iro. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a pal~vra ao nobre Senador JutaM 
hy Magalhães. 

OSR.JUfAHY MAGAUiÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, duas razões me mo
veram na convocaçáo da Mil)istra do Trabalho 
Dorothéa Werneck ao Plenário desta Casa, o' 
·que, afinal, ocorreu para gáudio de todos 
aqueles que tiveram a oportunidade de parti· 
dpar da sessão. 

Primeira razão. O Secretário de Medicina 
e Segurança do Trabalho acabai-a de afirmar 
à imprensa que o Ministério do Trabalho não 

dispUnha das condições mínimas para fisca· 
lizar a legislação de prevenção e acidentes do 
trabalhO. Or'a, a magnitUde do problema, atin
gindo mais de uin milhãO de trabalhadores 
ao ano, não podia ficar sem uma advertência 
do Senado Federal. 
Seg~da_ razão. -o Ministério do Trabãlho, 

à vista dos novos direitos sociais consagrados 
na Constituição, Sobretudo a <::orlquista da li· 
~~~9_ade de organização sindical, está a exigir 
uma fede.finlção de_s_uas funçóes e de sua 
estrutura.. Qual o papel, enfim, qLie cabe, a 
este órgão do poder executivo -riestã quadra 
de nõ55a história? -

Outras questões foram também suscitadas 
à_ Ministra Dorothéa Wemeck aproveitando o 
ensejo do requerimento de convocação. Entre 
elas alinho_y_m_;;a preocupação particular, já fei
ta âASsemOiéla Nacional~onstituinte. Por que 
só uma Lei Agrícola para a nação, nos termos 
çio Ato das Disposições Transitórias da Consti
-tuição, e não uma Lei Industrial, ou, o que 
me parece imperioso, Onia Lei Social que uni· 
fique_ os objetivos prioritários de política gover
na_mental e os instrumentos para realizá-los 
cOmo forma urgente de resgatar imensa dívida 
S()cial que expressa por milhões de brasileiros 
Completamente_ marginalizados do processo 
de desenvolvirriênto? 

Posso afirmar que tanto pela-exposição da 
Ministra Dorothéa Wemeck quanto pelas res
postas que_ nos entregou, pOr escrito, às nos
sas indagaçõeS, sinto-me satisfeitO e regozi~ 
jado pela convocação Que-tive a iniciativa de 
fazer. 

éom efeito, a Ministra Dorothéa Werneck, 
fez jus à sua imagenl de competência e digni
dade. C.oisa_ rara neste mofibUndo Goverilo 
que -certamente nà.o fará inveja à posteridade, 
a Ministra do TrabaJho recebeu deste Plenário 
não apertas o reconhecimento dos parlamen
tares da situação, como, também, da Oposi
Çá6. HipoteCãriào-lhe-reSpe!to e consideraçã(l 
o próprio Senador Fernando Henrique Cardo-

- so se fez presente encarecendo a Sua Exce
···lência, apenas, que, em suas fratativas no sen

tido de antecipar a dãta limite para pagamento 
ç1os saJários aos_ trab_?I;Jtmdqres, para o segun

_ _4_o 9!~ de cada mês subse_qüente, não Se es-
- queceu da sua iniciativa- sobre _o meSmo as-

sunyi., . _____ __ _ . _' 
Cabe-me, pois, agradecer à Ministra Dorb· 

théa a presteza de suas informações ao tempo 
em qu._e, aproveitando, tecerei alguns comen
tários sohfe os fatos que geraram sua convo- -
cação. _ . ,. __ 

{'i~ste sentido, permitir-~me-ei fazer uma in
versão da ordem das motivações da convo
cação. Se o leitmQtív imedi<!to foi a questão 
das declarações do Secretário de Medicina e 
Segura_nça do Trabalho sobre a insuficiência 
do Ministério do Trabalho, o que realmente 
importa na matéria é a própria reestruturação 
do Ministério do Trabalho. 

Talvez a Ministra Dorothéa Wemeck, atenta 
às fonnalidades da convocação não tenha da
do à questão mais ampla da redefinição de 
papéis do Ministério do Trabalho a ênfase que 
esperávamos. Ocorre que este Ministério foi 
criado à sombra de uma legisJação autoritária 

que lhe entregou uma função pollciadora so
. bre o movimento sindical. Hoje, a Constituição 
democrática de1988l_he_ c;ohfere outros pode
res, mais afinados com o princípio da liber
dade de organização e com as aspirações de 
participação mais ativa da sociedade organi
zada na gestão da coisa pública. Como bem 
acentuou a f'1inistra_Dorothéa em sua resposta 
às indagações que acompanharam o requerl
_!Tlento de conyocaçao: _ .. Esse quadro reVela 
um descompasso entre as condições téCnico
operacionais prevalecentes e as demandas so~ 
cials que_ ao Ministério do Trabalho compete 
atender. beste modO, a pa:stà do Trabalho vem 
deflagrando um amplo processo de revisão 
e reflexão de seus papéis, missões, políticas, 

_gue prevê, também~ a alteração quase integral 
de suas estruturas burocráticas e modos de 
func;ionamento". ~ 

Vê-se,_pois, que a Ministra do Trabalho está, 
plenamente_ Consciente da necessidade de 
reestruturação do __ M.inistério do Trab!llho afim 
de que o mesmo se constitua num agente 
moderno e_ eficaz de regulação e fiscalização 
das novas relações capital-trabalho, impostas 
pela Constituição de 88. "As funções histó
ricas, reservadas ao Ministério do Tr~ba)ho, 
.de controle sindica{ e de promotor de politicas 
assister1daJistas, praticamente perderam- sua 
razão de ser", como bem o disse a Ministra 
em seu pronunc:iamento escrito. Não obstan
te, faltou-nos ver com nitidez o rumo que a 
Ministra Dorothéa pretende imprimir a esta 
"perestroika" do Ministério do Trabalho-. Apon8 

tou, com acerto a necessidade do Mi"hiStério 
superar o papel meramente supletivo no cam
po do treinamento profissional em favor da 
"gestão de políticas para a área ... com ênfase 
especial (que) será dada à questão da capaci
tação profissional do menor". Outro ponto 
anotado pela Ministra do Trabalho diz respeitp 
às ações de atendimento a_o trçiDalbador_._ co~ 
mo ampl_ica~ão do Programa do Seguro-De-
semprego, a rac:ionalização do sistema de in
formações sociais e a melhoria dos serviços 
~ próprio Ministério ... Com todo o respeito 
à elevada formação técnica da equipe hoje 
atuante no Ministério do Trabalho, parece-me, 
_e~ faltando, ainda, na proposta de reestrutu
ração do Ministê:rio do Trabalho uma filosofia 
de- atUaç~?· tal como, por exemplo a que o 
definiria como um lnstrumento da CIDADA
NIA DO TRABALHADOR A cidadania effi ge
ral é a base do regime democrático, onde se 
defme um conjunto _de direitos e obrigações 
e as condições para seu exercício à_ luz da 
igualdade de todos perante a lei. A construção 
da cidadania dos trabalhadores já é um pro· 
cesso mais avançado de personalização dos 
agentes sociais, no qual estes comparecem 
à cena política não ungidos de uma ddada_nia 
abstrata e igualadora, mas das condições para 
um exercido mais ativo destes direitos, dentre 
os quais sua ação coletiva através de órgãos 
representativos como associações e sindica
tos. Trata-se, portanto, de transformar o Minis-
tério do Trabalho na negação daquilo que foi 
durante longos anos desde sua criação, quan
do procurava-se, fundamentalmente, de negar 
aos trabalhadores sua cidadania especifica. 
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Neste sentido, o papel primordial que se espew 
ra, na atual conjuntura, do Ministério do Traba
lho, à semelhança do Ministério da Educação, 
é que se converta numa peça decisiva para 
a formação da consciência do trabalhador, 
preparando-o para uma convivência demo
crática numa sociedade de classes e dotan
do-o das condições c;~ue o capacitem, não ape
nas para o mercado de trabalho, mas para 
o mercado político da participação: "seu pre
paro para o exercício da cidadania" (Consti
tuição Federai-Art. 205). Esta questão, bem 
pontualizada pela Constituição é algo de trans
cendental importânda para os trabalhadores: 
o preparo para o exercício da cidadania. É 
precisamente este dever do Estado que trans-
forma direitos em abstrato em condições efeti
vas para o exercido destes direitos. E isto que 
faz com que educação, saúde e outros direitos 
sociais se constituam em obrigação do Estado 
e não apenas mera inscrição de direitos. 

Temos vivido, é certo, um certo cansaço 
e até esgotamento das funções do Estado nu
ma sociedade organizada e, não raro, liberais 
e não-liberais, se conjugam num grande esfor
ço para demonstrar, por razões distintas mas 
, convergentes, que cabe à sociedade dvil tare
fas salvacionistas. Tem-se o Estado transfor
mado numa espécie de Judas dos tempos 
modernos onde, todos ou quase todos, se re
jubilam em "malhá-lo", Não sei se esta deriva
ção invadiu também os gabinetes dos atuais 
ocupantes do Ministério do Trabalho levando 
à Ministra Dorothéa a descuidar em sua prele
ção e escritos desta que me parece a linha 
mestra da redefiniçllo de sua pasta, à luz das 
liberdades conquistadas com a Constituição 
de88. 

Desejo reiterar que a questão chave a ser 
discutida não é burocrática, mas essencial· 
mente politica. O papel fundamental do Minis
tério do Trabalho é o de contribuir decisiva
mente, como órgão do Estado, para o curriPri· 
mento das obrigações deste perante a socie
dade de preparar os trabalhadores para o exer· 
cicio de sua cidadania enquanto trabalhado
res, eis que os demais órgãos do Poder Execu· 
tivo já tratam desta questão em sentido geral, 
Isto posto, restaria saber, então, o que significa 
definir esta linha conceituai como a base para 
a "reconstrução" do Ministério do Trabalho. 

Aqui as coisas vão se tomando não apenas 
mais claras, mas, sob(etudo, mais "(evolucio
nárias", eis que a ConStituição de 88 detef~ 
minou uma verdadeira revolução nas relações 

•capital-trabalho, libertando esta categoria do 
jugo estatal. 

O Ministério do Trabalho deve ser a cidadela 
dos trabalhadores nesta densa fermentação 
de relações sociais que é o Estado. Agora não 
será mais o Estado a intervir no sindicato, do· 
minando-o, subjugando-o, mas o seu oposto: 
são os trabalhadores coletivamente organiza
dos que se farão presentes no Estado de forma 
a libertá-lo crescentemente das forças sociais 
que lhe deram origem e forma. 

Isto é o Estado democrático! 
Como instrumento decisivo de presença 

dos trabalhadores na trama estatal a primeira 

obrigação do Ministério do TrabaJho dev_e ser 
a de formação dos trabalhadores para a demo
cracia, gue não é mero jogo polÍtico-partidário, 
mas um contrato das forças sociais organi
zadas em tomo da gestão da coisa pública. 

Preparar, pois, os trabalhadores para a de
mocracia, eis a tarefa a que não se pode sub
trair o Estado sob pena de claudicar em suas 
funções primordiais de manutenção do con
senso e conquista de níveis crescentes de pro
gresso material. A sociedade (civil), a fam'ília, 
os partidos, a empresa e outras instituições 
têm, certamente, relevante papel no tocante 
t~o preparo de seus membros para o exercido 
efetivo da democracia. Mas este é um papel 
subsidiário, jamais suficientemente universal 
para afirmar-se como definitivo. É o Estado 
qUe-cumpre este' papel de formação de cons
ciência cívica e prepara para o exercício da 
cidadania, através de suas distintas e variadas 
agências, todas, naturalmente interligadas aos 
interesses ~ciais e_instit.uiçõ_e:s çivis, _ 

Desejo, Pois, reS-5aitãi: que o Ministério do 
Trabalho deve redefinir seu papel e que neste 
processo deve converter em verdadeiro desa
fio sua estruturação pará o preparo dos traba
lhadores para o exercído da cidadania 

lsto significa que a vertebração burocrática 
do Ministério no sentido de montar seu pes
soal e sua máquina para os vários objetivos
fins a que se propõe deverá sempre ter em 
mente a subordinação destes serviços à cons
trução da cidadania dos trabalhadores. 

_ Assim, pois, estranha saber que o Ministério 
do Trabalho não se preocupe com duas ques
tões essenciais a este processo: a consciência 
doS trabalhadores e a cultura dos trabalha
dores. Como se realiza isto no âmbito do Esta
do democrático não é tarefa, naturalmente, 
para esta intervenção que registra, apenas, o 
que nos pareceu uma lacuna típica da conjun
tura que ora atravessamos e que; de certa 
maneira, distancia os trabalhadores do Estado 
como o .. Diabo da Cruz•·. Reverter este proces
so, reaproximando democraticamente um é 
outros ê tarefa árdua que cabe, claro, às lide
ranças- mais permeáveis ão diálogo democrá· 
tico e que estão convencidas de que o divórcio 
definitivo entre aasse Operária e Estado, ou, 
entre Sfndicatos e Ministérios Só contribuiu 
para a cristalização de preconceitos. A mo
dema gestão do Estado democrático, em que 
iodos apostamos ao subscrever a Constituição 
de 88, felizmente, soterrou estes preconceitos 
e espera, agora, no momento da regulamen~ 
tação da Constituição que os detalhamentos 
que darão vida aos princípios gerais· ali inscri
tos, sobretudo aqueles relativos as relações 
capital-trabalho. 

Assim, pois, toda a questãp da prestação 
de serviços derivada do Ministério do Trabalho 
pode ser novamente pensada e avaliada. 

Aqui atenho-me à palavra escrita da Ministra 
Dorothéa: 

" ... Amenos que (o Ministério do TrabaJho) 
se capacite adequadamente, muitos dos direi
tos formalmente obtidos podem não se trans
formar em ganhos efetivos para os trabalha
dores." 

Esta adverténda da Mini~ra Dorothéa -nos 
sugere que o Ministério do Trabalho não ape
nas reoriente sua ftlosofia de atuaçãcr _e sua 
política, mas também, que se reoriente no âm
bito do Estado brasileiro, afim de que se capa
cite a cumprir funções decisivas a Construção 
da Ctdadania dos Trabalhadores. 

TOda a exposição de meios técnicos, huma
nos, administrativos e institucionais feita pela 
Ministra Dorothéa e que o(a transcrevemos 
abaiXo, constituem-se em base para a reestru
turação a ser perseguida, eis que são NOTA
DAMENTE, insuficientes para garantir a Cida
dania dos trabalhadores. Isto significa que a 
Ministra Dorothéa deva estar pensando e pen
sando grande no tocante ao nqyo des~nho 
do Ministério do Trabalho, hoJe um dos mais 
modestos, senão o mais, no quadro dos Minis
térios da Repúblíca, Qual o tamanho do "no
vo" Ministério, suas noVas instituições, seUS
novos e ampliados horizontes, ficou-nos a de
ver a Ministra, que, certamente os têm em 
sua cabeça e talvez, tenha preferido outra 
oportunidade para revelá~Jos. 

Preocupa~rrte em especial a questão de re
cursos, razão pela qual indaguei tanto em meu 
requerimento sobre a participação do Minis
tério do Trabalho na gestão dos recursos do 
SES!- SENAC -SENA!- SESC. Todos 
os outros Ministérios sociais têm garantia de 
recursos extratrlbutários: a educação tem o 
salário-educação, a previdência tem a cota de 
previdência, a saúde nutre~se em parte, tam~ 
bém, desta cota, transportes tem o selo-pe
dágio. Mas de onde poderá fortalecer seu orça
mento o Ministério do Trabalho? 

Eis, segundo a Ministra do Trabalho, as fon
tes orçamentárias de sua pasta: 

-Tesouro· Nacional; 
~Seguridade Social- recursos oriun-

dos da tributação sobre o lucro das empresas; 
-cota~ parte da contribuiçllo sindical; 
-Orçamento de Crédito. 
A Constituição não determina qualquer vin

culação de destinação de recursos para _o_ que 
poderíamos denominar "função trabalho'_'. Lo
go, ela será um árduo desafio. 

Sem pretender esgotar um assunto tão vas
to quanto complexo, sobre o qual os técnicos 
hoje debruçados sobre este desafio no Minis
tério do Tr-abalho dispõem de melhores e 
maiores informações, deixo, apenas, a suges
tão de se "preservar desprivatizando" o lmpos~ 
to .Sindical como urna espécie de quase-tri
buto destinado ao financiamento "função trcl
balho" pelo Ministério fespéctívõ. Com fSto for
talecer-se-la, gradualmente a pretendida liber
dade sindical, desprendendo-a deste Imposto, 
e se fortaleceria, em contrapartida, o orça:men;; 
to do Ministério do Trabalho para o desem
penho de suas atribuições no tocante ao pre
paro dos trabalhadores para o exerdcio de 
sua cidadania. Es1a, é, pOrém uma idéia preli

. minar, sujeita, naturalmente, a um exame de 
constitucionalidade e conveniência politica, O 
que importa registrar é que o_ Ministério do 
Trabalho não será jamais forte e competente 
em, suas' relevantes funções se não dispuser 
de meios para trabalhar e de órgãos e institui-
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ç:ões fortes e consolidadas, no âmbito do Esta
do, afim de que-nelas ampare o desempenho 
de suas funções. 

.AJ. está, por exemplo, a questão da fiscâll
zação do Ministério do Trabalho, não apenas 
sobre acidentes, mas sobre o conjunto de-di
reitos socíats inscritos na ConstituiçãO e ria 
lei ordinária. Se não formos capazes _de dotar 
o Ministério do Trabalho de uma estrutura de 
fiscalização à ahura da importância doS dire[
tos sociais estaremos, sirriplesmente, conVer~ 
tendo este verdadeiro santuário da_s relações_ 
capital-trabalho em verdadeira letra morta. Ca~ 
be-nos, portanto, à luz das declarações da pró
pria Ministra Dorothéia uma profunda fefléxãõ 
sobre este assunto, tão SignificatiV_o para ·a vldâ 
so_cia] _do País._Nâo s._ão apenas os acidentes 
que abundam e mub1am milhões _de_ brasi
leiros. São as _Sisfemátic2iS Violáções aos direi
tos sociais- iil.Scritos na Constituição que muti
lam a nascente _demo-cracia brasileira e que 
estão a exigir um perfil inais insinuanteS do 
Ministério do Trabalho no contexto iõStitucio
nal do Estado brasileiro. 

Importantes programas soCiais com _o V.al.e 
Transporte, o Programa _de Alimentação dos 
Trabalhadores, a própda Lei 5amey de incéii~ 
tivos à cultura e a lei que concede incentivos 
fiscais à formação de recursos h_y_manos -~d_e_~ 
vem ser permanentemente avaliados pelo Mi
nistédo do Trabalho, com p_ participação dos 
trabalhadores, de forma a que não se conver
tam em instrumentos passivos da legislação, 
muitas vezes sujeitos a desvios de ffiosofia ou 
até mesmo de recursos. E inadimlssfvel, por 
exemplo, que toda a conçe:S$âo_ de incentivos 
ftScais fique sUjeita à concessão de verdadeiras 
cartas-patentes do Poder Executivo, tal como, 
por exemplo, os que os vinculam ao creden
ciamento de fornecedores para o PAT ou à 
gestão de "cartões-refeição". Este tipo de car· 
tório é condenável e deve ser el_iminadQ da 
realidade brasileira. Em boa hora, portanto, 
ressaltou a Ministra em seu depoimento escri
to, que atualmente está em estudo a simplifi· 
cação e desburocratização do Programa, 
(PAT), afim de facilitar a adesão de maior nú- _ 
mero de pequenas e médias empresas. Quero 
ver se, dentro de alguns meses, veremos elimi
nados do PAT este cartorialismo dos Cartões
Refeição, hoje inequivocamente dominado 
pela empresa denominada Ticket e que se 
constitui num verdadeiro monopólio no mer
cado de cartões a:co~rtado pelo Estado que 
impede com formaUsmos burocráticos, de df
ficil entendimentos, a emer9ência de um mer
cado tão sadio quanto verdadeiramente con
correncial. 

Para concluir desejo dizer que não me Tno
veu com a convocação à Ministra do Trabalho 
e as indagações a seguir, ora complemen
tadas com novas indagações e perplexidade, 
senão contribuir para o debate de tão relevante 
matéria. Estou certo de que, neste sentido, 
serei compreendido por todos os membros 
desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

SR. NELSON WEDEKIN (PMDB- SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr~ Presi
dente, Srs. Senadores, não faz muito tempo 
viemos à tribuna para protestar contra a tenta· 
tii.ra de o Governo de, através do Projeto de 
L~i Orçamentária da Qnião para 1990, desvin
cular do salário mínimo o _valor das aposen~ 
tadorias _e pensões devidas pela Previdência 
Social. 

Corroborand_Q _sua deci~o _nesse sentido e 
indiferente_ às críticas que lhe foram feitas, o 
_Er_g_~idente José Samey encaminhou recente· 
inente ao Congresso Nacional a medida provi
sóda, acompnhada de exposição de motivos 
do _Miriistio Jáder Barbalho, que propõe essa 
desvincula.ção, não obstante a proposição ser 
manifestamente inconstitucional. 

Embora o art. 7~. IV, da Constitufção Feder aí 
vede a vinculação d_o_salário mlnif110 para 
qualquer fim, o §_59, do art. 201 da mesma 
Carta abre uma exceção, ao estabelecer que 
"nenhum benefi<:io que substitua o salário de 
ç_on.tribuição ou o rendimento do trabalho do 
segurado terá vaJor mens.al. inferior ao saláriQ 
mínimo", e o§ 29,~do mesmo dispositivo, asse
gura "o reajustamento dos benefícios_ para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 
real, conforme critérios defmidos em lei". A 
irr~9utibilíd~de: dos benefícios está prevista no 
art. 194, parágrafo único, item N. 

E, para evitar que esses dispositivos se tor
nassem _letr_a morta, indefinidamente, por falta 
de regulamentação, nós, c-onstituin~s, houve
mos por bem determinar, no art. 58 do Ato 
das DispoSiÇões Constitucionais Transitórias, 
a revisão dos valores das aposentadorias e 
pensões mantidas pela Previdência Social na 
data da promulgação da _Constituição, a fim 
de restabelecer o poder aquisitivo, expresso 
em número de s~ários mínimos, que tinham 
na data de_su_a_concessão. ~ 

Twernos,-ainda, o cuidado de determinar; 
a)que esse crit~rio de _atualização fosse obe

decido até a implantação do plano de c;usteiõ 
e de benefícios da Previdência SOPal (DT, art. 
58. caput); 

b)que __ as prestações mensais dos beneff
cios, atualizadas de acordo com-aquele crité
rio, fossem pagas a partir do sétimo mês 
a contar da promulgação da Constituição (DT, 
art. 58, parágrafo único); 

c)que os projetas de lei relativos à organi· 
zação da seguridade _social _e aos planos de 
custeio e benefícios fossem apresentados no 
prazo máximo de seis meses da promulgação 
da Constituição ao Congresso Nacional, que 
teria outros seis meses para apreciá-los (DT, 
art 59): ~ ~ ~_ 

d)que, aprovados pelo Congresso Nacional, 
esses planos seriam implantados progressi
vamente nos dezoito meses seguintes · (DT, 
art. 59, parági"ãfo único). -

De fato, as prestaçOes mensais dos bene
ficlos foram atualiiadas de acordo com o crité-
rio estabelecido e pagaS a partir de maio deste 
ano, ou seja, a partir do sétimo mês a contar 
da promulgação da Cons_tituição, como fora 
previsto. E foi sanc_iónada pelo Presidente da 
República a Lei n9 7~787, de 30 de junho de 

1989, que regulamenta a correção dos_ bene
fíciOs de prestaÇ~ci ContimJ,_ada, iniêiados a par· 
tir de 6 de outubro-de 1988, O ~úriiço objetivo 
do legislador foi manter o poder aquisitivo dos 
proventos de aposentados e pensionistas, até 
que seja aprovado o planO de custeio e bene
fício da Previdência SOCial, em tramitação no 
Congresso. 

Daí por que nos causou profunda estranhe· 
za ã devisão do Ministro da Previdência e Assls
tência SoC:íal, S_r, Jáder _Barbalho, de prOPor 
a desvlnculação dos bene.ffçios _do sa)~o mí· 
nimo, alegando_déficít de _caixã ç;la Previ_dên_çta 
Social. S. Ex- aindª ousa .. açus.ªr os parlamen
tares de "levianos e irresponsáVeis .. , ao''f&er 
charme dando_ uma série de benefícios para 
pensionis~_s_ e aposentados sem garantir fon~ 
tes de recursos para que a Previdência salde 
suas contas" (in Correii:JBraziliel]_s~, .r-_yo:.a9). 
S. Ex~ também nos acusa da demÕra na apro· 
vação _do_ projeto de seguridade social,_que 
regulará o sistema de Previdênciae ~istência 
Social.. _ __ . 

Ora, seria mais digno da parte de S. Exa. 
se se abstivesse· de fazer críticas infundadas 
e envidasse ·esforços para cUffiprir o preceito 
constitucional, que, ao _contrário ·de que faz 
crer S. Exa., não traduz nenhum intuito dema
gógico, mas, sim. o anseio de justiça dos con~. 
tiibuintes da PrevidêncíéiSocial, cujos direitos 
são menosprezados e infrigidos, quando suas 
aposentadorias e pensões s_e_ r~uzem a valo
res insignificantes, muitas vez.e.s;_inf_edo_res ªos 
salários de contribuição, perdendo rapida
mente o poder aquisitivo. 

Sim,-melhor faria S. ero. se dete{minasse 
a realização de auditorias nos principais depar
tamentos e divisões_ da instituiçáo que dirige, . 
a fim de apurar irregularidades e estudar as 
possibilidades de reformulação da adminis~ 
tração previdenciária, de modo a torná-la mais 
-ágil e eficiente: melhor faria S. Exa. se adotass~ 
providências para dinamizar o gjstema de arre
cadação, a fllTI de assegurar o recolhimento 
dos recursos e E:Yitar as fraudes, que, segundo 
veicula a imprensa, são responsáveis, em 
grande parte, pelo déficit da Previdência So
cial: enfim, muitas e muitas providências po
dem ser _tomadas para enxugar as fmanças 
da Previdência Seçial, antes de penalizar os 
seus aposentados e pensionistas, que são a 
razão de ser da instituição,-e fazem jus a pro
ventos, não a dádivas ou esmolas. 

Os aposentados e_ pensionistas, alarmados 
com a possibilidade de desvincuJação do valor 
de Seus proventos do salário mínimo, já se 
mobilizam em defesa de seus interesses e não 

_ afastam a hipótese de recorrer à justiça, se 
necessário foi. 

Sr. Presidente, Sr's. Senador-es, queremos 
refutar, com veemência, a afirmação do Sr. 
Jáder Barbalho de que o Congresso não está 
tratando coin a devida urgência o Projeto que 
instituro plano de custeio e beneffc:-ios da Previ
dência Social. S. Exa. alega que "os parla_men
fares ftzeiam rrtédici cOm os aposentados e 
pensionistas du_rante a Constituinte e aQora 
esquecem de aprovar um projeto que regulará 
todo o sistema" (in Correio Brazilíense, 
3-10-89). ~ . ~ 
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Ora, a _matéria é da_ compctéflcia dg Poder 
Executivo, que encaminhou o projeto ao Con~ 
gresso Nacional com seis meses de atraso, 
não observando, pois, o prazo prescrito no 
art. 59 das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, a que já nos referimos. 

A propósito, conforme afirma o Deputado 
Raimundo Bezerra, Presidente da Comissão 
de Saúde e Previdência da Câmara dos Depu
tados, "o Governo não cumpriu esse prazo 
e, ainda asslln, enviou apenas um estudo-ma
triz. não trabalhando em cima das leis orgâ
nicas de saúde, previdência e seguridade so
ciaJ. O Legislativo valeu-se da competência 
concorrente para elaborar os projetos de assis
tência sociaJ e seguridade"(Ji7 Correio Erazi
Uense, 10-10.89). 

De acordo com o art. 59, dtadO, teríamos 
mais seis meses para apreciar os planos de 
custeio e benefícios, que, depois de aprova
dos, serão implantados progressivamente nos 
dezoito meses seguintes. 

No entanto, devemos deliberar sobre a ma
téria até_o final deste rilês. Queremos garantir 
não apenas aos aposentados e pensionistas 
a indexação de_ suas aposentadorias e pensões 
ao salário mínimo, mas também à Previdência 
Social os recursos neceSsários para fazer face 
a esses e a outros encargos decorrentes dos 
direitos sociais previstos na Constituição. 

Assim, para reforçar as finanças da institui
ção, há propostas no sentido de aumentar a 
contribuição do FlNSOCIAL de 1% para 2% 
e de tributar combustíveis, supérfluos e produ
tos de exportação. O projeto está em fase de 
recebimento de emendas, na Câmara dos De· 
putados. 

São', pois, repito, inteiramente infundadas 
e injustas as acusações do Ministro Jáder Bar
bolho. 

Era o que tinha a dizer~ Sr. Presidente. (Muito 
bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Ignádo Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ''Projeto 
Espírito Santo Século 21·:; cUjo Objetivo é a 
identificaç-ão do futuro desejável pela popu
lação espfrito--santense para o século vindouro 
realizou, recentemente, um Seminário na re~ 
gião MRH 203, denominada Alto São Mateus, 
que engloba os Munidpios de Ecoporanga, 
Montanha e Mucurici, para discutir os prol>le~ 
mas afetos à região e para analisar as suges
tões da sociedade local no sentido de resolver 
as situações encontradas. 

A região do Alto São Mateus apresenta uma 
economia predominantemente agrícola onde 
a pecuária, durante multas décadas, foi a ativi
dade predominante. 

Posteriormente, para responder às necessi~ 
dades da Ara cruz Celulose, passaram a desen· 
volver~se as florestas homogêneas de euca
liptos, destinadas ao fornecimento de matéria 

prima, ao mesmo tempo em que se iniciava 
o Pli:mtio -da cana-de-açúcar para a produção 
de álcool carburante. 

Mais recentemente, passou a ser constatada 
a presença de culturas outras tais como a de 
feijão, mandioca, mamão, laranja e café para 
o atendimento do consumo lpcal e, em alguns 
casos, à demanda de outros Estados, chegan
do mesmo ao· mercàdo externo, como é o 
caso do_ café. 

Essas aõvidades eXiQircim··uma transfOrma
ção na-s técnicas produtivas e hoje se pode 
observar o uso de tecnologia moderna que 
irlclui sistema de irrigação, Uso de máquinas, 
seleção de sementes, processo de comercia· 
lização, etc. 

Pode-se dizer, pois, que nesses aspectos há 
um surto de desenvolvimento na região. 

Erltrela-rifO, as condições de vida de uma 
grande parte da população não foram satisfa-
roriamente beneficiadas. · 

Uma das causas está no fato de que a gran
de concentração de terra exigida para o desen
'w!:Olvimento das três principais culturas não 
permitiu justa distribuição de renda: ao lado 
de grandes fortunas, permanecem bolsões de 
pobreza. 

J\lém disso, grande parte da renda gerada 
é transferida para Vitória ou para outros nú· 
deos mals dinâmlcos, pois os grandes pro~ 
prietáriqs preferem aplicar parte dos seus lu
cros adquirindo bens em centros mais desen
volvidos. 

·Assim, os reinvestimentos são feitos, com 
raras exceções, para a manutenção das ativi
dades já existentes, dificultando o surgimento 
de: nova~ oportuniçlades de trabalho, gerando 
um processo -de liberação constante de mão~ 
de-obra. 

Esse processo foi o respons--avel pelo parco 
ttl:!'Stimento_ populacional registrado nas últi
mas décadas, cuja repercussão pode ser obM 
serVada na existência de vazios culturais, na 
pequenês do mercãdo ·e nas inciPientes ati vi· 
dades comerciais e ín"duStriais: 

contudo, deVidõ principãlmel-tte às novas 
culturas introduzidas, capazes de gerar preços 
permanentes, verifica-se um ligeiro cresci
mento urba_no _flél, _região. Essa urbaniiação, 
se, por um lado, favorece_ o_ ·surgimento de 
pequenas lndústriãs e permite a expansão do 
comérciõ Jocal, por outro, começa a apresen
tar p-roblemas que s6 são vividos em gri:tndes 
cidades,_.tais como o Qa_s favela~, o da falta 
de esgotO sanitáriO, O do fOrnedmeiitO d'água, 
o do abastecimento urbano, o da c_arência de 
escolas etC. 

Tendo esse cenário como pano de fundo, 
realizo_u-se o encontro entre os representantes 
dos munidpio-s da região, e:s organizadores 
do "Projeto ES Século 21" e autoridadeS estaM 
duais, para discutir os _§eus problemas. 

fOr_aiii discutidos problemas económicos, 
a situação sócio-cultural, a urbanização, os as
pectos de_ saúde, educação, infra-eStrutura, 
habitação e até questões ligadas à população 
e à política. 

Dos temas discutidos, destacaremos o que . 
se relaciona com a infra-estrutura. Essa é vin-

culada ao processo de produçâo da canaMde
ãçúcar e de outras culturas dinâmicas-da re
gião, já que a pecuária pouco exige. 

Contudo, dado o pequeno volume de renda 
qUe é apropriada pela região, há carências 
importantes com relação a Infra-estruturas so
ci.:lis básicas como saneamento, coleta e trataM 
menta de lixo. 

Esses problemas são_ de difícil solução, da
da a incapacidade orçamentária das prefei
turas locais e a pouca capacidade de pressão 
política sobre os Governos Federal e Estadual. 

No entanto, a sociedade foi capaz de propor 
solUções para os problemas diagnosticados. 
Âs sugestões foram as seguintes; 

-implantaçãO de um-Centro de Abasteci· 
menta e_ Comercialização de produtos horti· 
frutigranjeiros em um dos municípios da reM 
gião, como- por- exemplo, um subposta: da 
Ceasa-ES; 

-COnstrução de silos e/ou galpões para 
armazena~~nto de grãos; 

-criação de linhas de financiamento nos 
Bancos Estaduais (Sandes e Banestes), com 
taXas de juros baixos ou mesmo incentivos 
fiscais, para o desenvolvimento de cuhuras 
permanentes tais como; matadamia, pimen· 
ta-do- reino, café, seringueira etc., destinadas 
à fixação dos homens no campo e a gerar 
trabalho fiXo para evitar conflitos de terra; 

-tratamento do esgoto públic_o antes de 
os dejetos serem lançados noS coletores, atra
vés·da exigência de_colocação de fossas sépti
cas e sumidourOs nos prédios residenciais e 
mediante a doração da água servida pela in
dústria para impedir o seu lançamento de sub
produtos na rede; 

-elaboração de um plano in_tegr~do de sa~· 
neamento/urbanlz!'l-çilo/pavimentação para 
evitar a destruição de obras de pavimentação 
já executadas quando da implantação do siste
ma de esgoto; . 

-prioridade ao saneamento básico dos 
municípios em detrimento de outras obras pú
blicas que não sejam do interesse da comu~ 
nidade; 

-.implantação de conjuntos residenciais ti· 
po Cohab, para evitar a favelizç;ção_das cidades 
e criação de áreas destinadas àS microindús
tri?lS existentes na região para evitar uma polui· 
ç_ão_ futura; 

-construção de escolas profissionalizan
tes voltadas para a melhoria do processo pro
dutivo local; 

-implantação de coberturas vegetais nas 
nascentes, encostas dos rios e córregos, me
diante o fornecimento de mudas adequadas 
â região pelas prefeituras locais e pelo Instituto 
de Terras, Cartografia e Terras (ITCT) do Go
vem'O--Estadual; 

-delimitação, através de ·lei estadual, de 
áreas a serem desenvolvidas_ com incentivos 
fiscais, destinados a culturas permanentes e 
temporárias, visando a ampliar as oportuni
dades de trabalho no campo e evitar a conc-en~ 
tração fundiária provocada pela pecuária. 

Nota-se nas sugestões a grande preocupa~ 
ção da sociedade em aparelhar os m~dpios 
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para o Rrogresso que já começa a chegar à 
região. É o "prevenir para não remediar", ccr 
mo bem diz a sabedoria popular. 

Algumas das propostas devem ser melhor 
analisadas, como por exemplo, a de "delimi
tação de áreas a serem desenvolvidªs com 
incentivos ftScais", por envolverem aspectos 
fiscais e legais que comprometem o erário. 

De minha parte, coloco-me, desde já, à dis
posição dos representantes regionais para dis
cussões que fatalmente .surgfrão e, como já 
demonstrei em discurso anterior a respeito 
da região da Grande VItória; reitero o meu 
integral apoio às iniciativas emanadas daa so
ciedades _locais destinadas à "construção do 
seu próprio futuro". (Muito bemO 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
21 presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
Votação, em turno único, do Projeto de De

creto Legislativo n~ 37, de 1989 (n~ 113/89, 
na Câmara dos Deputados); que aprova o ato 
que outorga permissão à lvaí Emissora FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, se!Viço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na 
O da de de Santa _Isabel do lvaí, Estado do Para
ná, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário, da Comissão, 

-de Educaç8o. 

-2-
Votação, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n" 1, de 19E9, de 
autoria do Senador João Menezes e out~Qs 
Senhores Senadores, que altera os prazos es· 
tabelecidos no§ 69 do art. 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de !989, 
-da ComissBo TempOrária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro· 
drigues e Mauricio Corrêa. -

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento 

n9 542, de 1989, dos Senadores Mauro Bene
vides e Chagas Rodrigues, solicitando, nos ter
mos do art. 336, c;. do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Resolu_ção n9 70, de 
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que modifica o § 4~ do art. 91 do Regi
mento Interno. 

-4-
Discussão, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à ConstitUiçãO n" 2, de 19_89, de 
autoria do Senador Olavo Pires e outros Se-

nhores Senadores, que modifica 6 § 3 .. do 
art. 49 do Ato das Disposições Transitórias. 
(Dependendo de parecer.) 

-5-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da .Câmara n9 109, de 
19a6'---Complementar (n• 60/83-Compie
mentar, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafo ao art. 49 da Lei. Complementar no 
26, de 11 de sewmbro de 1975, permitindo 
a libera_ção dos saldos dos depósitos que men
·çiona para pagamento das prestações da casa 
própria. 

-6-
MATÉRIA A SER DECU\RADA 

PREJUDICADA 
Projeto de Lei da tâmara n? 111, de 1986 

-Complementar (n~ 171/89- CoriíPlemen
tar, na Casa de origem), que institui cc-gestão 
dos trabalhadores e funcionários públicos .no 
fundo Pis-Pasep. 

-7~ 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da tâmara n9 - i12; de 1986 
(no 3.850/84, na Casa de origem) qüé substitui 
a abreugrafia pelos hemogramas periódicos, 
como exigência para a obtenção da carteira 
de saúde pelos que lidam com radiações ioni· 
zantes no trabalho cotidiano. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está entertada a sessão. - -

(Lewiilta-Se a sessão às 18 horas e 35 
minutos) 

ATO DO PRESIDENTE N• 243, i>E 
. 1989 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade coin a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
dà ÇOinfSSão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e te h do em_ vista o que_ consta do Pro-
cesso n• 014455189-7, · 

Resolve aposentar, voluntariamente, Carlos 
Barbosa -Mora1es, Assistente Le_gislativo, Oas
se "ESpecial", Referência -NM-35, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea a/15 c, d~ Cons
tituição da R-epública Federativa do Brasil, 
comb.nados com os artigos 433 e 414, § 4~. 
da Resolução SF n .. 58, de 1_972; artigo 39 
Qª_Resolução SF no 13, de 1$}85: artigo 2"' 
da Resolução SF no 182, de 1987, e artigo 
5? da Resolução SF !11° 155, de 1988,_-_cofri 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
à razão de 32/35 (trinta e dois e trinta e cinco 
avos) do seu vencimento, observado o dispos
to no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senaao Federal, em 12 de outubro de 1989. 
- 8enadqr' Nelson Carneiro, Presidente. 

(*) PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

N• 38, DE 1989 

- O Diretor-Geral do Sénado Federal, hO Uso 
__ das atribuição que lhe confere o art. 215_ do 
Regulamento Administrativo do Senado Fede
ral e atendendo a recomendação do Secre
tário, no Processo no 12178/88-8, resolve 
designar Grupo Especial de Trabalho integra
do pelos servidores Gerson Martins de Rezen
de, como Presidente, Jorge Martins Villas 
Boas, Francisco de Oliveira Pere[(:a, Férix An
tonio Orro Filho, Joaquim Femandes_de Oli
veira e José Ferreira Leite, membros, para, 
no prazo de 60 (sessenta dias promover um 
levantamento geral dos diversos contratos de 
prestação de serviços firmados pelo Senado, 
_çom o fim de analisar, __ ~m profundidade, os 
valores contratados e os serviços prestados 
propondo, se for o caso, soluções alternativas 
mais económicas para o Senado Federal. 

Senado Federal, 13 de setembro de 1989. 
-José P_assos Porto, Diretor.:Geral. 

PORTARIA N• 41, DE 1989 

DO DIRETOR-GERAL 

O Diretor-Gefàl do Senado Federal no uso 
das suas atribuições regulamentares e na qua
lidade de Presidente da Comissão de Super
visão do Processo Seletivo Interno de Progres
são Esp-ecial e Ascensão Funcional, a ser reali
zado neste ano, resolve: 

Art. ]9 - Deslgnar as seguintes Bancas_ de 
Profe_s_sores e Examinadores: - -

Matérias básicas 
Portugués: _____ -

·Carmen Silvia Rodrigues da Cunha....:.::. Maria 
de Guadalupe Teixeira: V arena-Thereza Car
melita Souto Nóbrega. 

Organização Administrativa Federal: 
Israel Testa- Humberto Leal Vieira~ Ru

bens César Lanius. 

Organização Administrativa do SenadO Fe-
feral: 

Edison Rodrigues-Chaves-::_ dsvald-o !"\ai· 
do ti ado Sanches ~Robertson Barbosa da Sil~ 
v a. 

Administração Legislativa: 
Hamilton Bandeira Rodrigues -José Evan

dro Camai'go Gondim - Raimundo Qmeiro 
Silva. 

Conhecimentos Espedficos 
Categoria de Técnico em Legislação e Or

çamento e Contador: 
Femandp José Saltar Rocha -João Bosco 

AltOé -JoãO de MOra_is_ Silva ~Jo.sé Carlos 
Alves dos Santos. 

Çatego_ria de T écnfco Legislativo: 
Cleiâe_Maria Barbosa Ferreira Cruz -Qu_ido 

Faria Câivalho. -
Categoria de lnspetor e Agente de Segu

rança Legislativa: 
. . . 

(~) Republicada por haver saído ~om incorreções 
J}ODCN-_S~_Çâo U -de 15-9-89 -
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Arnaldo Vieira- Nísio Testes - Robertson 
Barbosa da Silva. 

Categoria -de Assistente Legislativo: 
Jorge Nunes Pereira- Geida Lyra do Nas

cimento- Raimundo Maríz Neto. 
Categoria de Técnico em Comunicãção So

ciaJ: 
Manoel Vilela de Magalhães -Manuel Pes

soa Mendes- Tarósio Holanda. 
Categoria de Assistente de Plenários· 
Hamilton Bandeira Rodrigues - Manoel 

Mendes Rocha - Raimundo Carreiro Silva. 
Categoria de Arquiteto: 
Carlos Magno Fagundes Frand ....:..:.. Jvaldo 

Roland Filho - Lucia Maria Borges ·de Oli
veira. 

Art. 2? Compete às Bancas de Pro-fesso
res e Examinadores: 

a) eleger, dentre seus integrantes, o Coor
denador: 

b) elaborar os Planos de Aulas, de acordo 
com os Programas de Matérias Básicas e Es
pecíficas de cada CategOria- Funcional e os 
respectivos níveís de escolaridade exigidos; 

c) definir a bibliografia de cada matéria, pa
ra divulgação entre os participantes do pro-
cesso seletivo; - -

d) participar, através_ dos Coordenadores, 
da elaboração do Calendário consolidado dos 
Cursos Preparatórios, juntamente com o Ce
desen; 

e) ministrar as aulas previstas no Calendá
rio. de acordo com os Planos de Aula; 

f) elaborar as provas para cada categoria 
e nJvel funcional, em 3 (três) diferentes ver
sões, para sorteio no dia de sua aplicação; 

g) aplicar as provas; 
h) fazer a correção das provas aplicadas 

e atribuir-lhes notas, de acordo com o art. 
51 do Ato n9J, de 1989, da Comissão de Super
visão; 

i) examinar e julgar os recursos interpostos 
pelos candidatos aos resultados das provas. 

Art. 31 Esta portaria entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

Senado Federal, 13 de outubro de 1989. 
-José Passos POJto, Presjdente da Comissão 
de Supervisão. 

PORTARIA 1'1• 42, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso_ 
das atribuições regulamentares e tendo em 
vista os fatos constantes do Processo n" 
010206189-2. 

Resolve cancelar a pena de repreensão im
posta ao servidor Ccero Barboza da Silva, Mo
torista, matrícula n9 2970, do Quadro de Pes
soal CLT, contida da Portaria n9 18, tendo em 
vista decisão da Comissão Diretora, em sua 
27' Reuniáo Ordinária, realizada em 28 de se-
tembro de 1989. -

Senado Federal, 13 de outubro de 1989. 
-José Passos Porto, Diretor-Geral. 

COMISSÁO DO DISTRITO FEDERAL 
POBUCAÇÃO 

CONVOCAÇÁO 

O -ExceiE:ntfssimo Senhor Presidente da Co
missão do Distrito Federal, Mauro Benevides, 
tem o prazer de convocar Vossa Excelência, 
para a próxima reunião, a se realizar terça-feira, 
dia 17 de outubro, às 11.00 horas, na _sala 
de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexan-
dre Costa. , 

,Secretaria da Comissão, 12 de agoSto de 
1989 . ......,... Carlos Guilherme Fonseca, Secre
tário da Comissão do Distrito Federal. 

21• ReuQ)áo, em 17 de outubro de 1989 
PAUTA 

Item 1 - Projeto de Lei do Distrito F efeial 
n~' 2, de 1989, estabelece diretrízes, critéfiOs _ 
e conteúdo mínimo para elaboração do Plano 
Diretor do Distrito Federal, ftxa. sua compe

tência da Camara Legislativa do Distrito Fede
ral para sua aprovação e dá outras providên
cias. 

Autor: Senador -Pompeu de Sousa. 
Relator: Senador Francisco Rollemberg. 
Parecer: Favorável ao projeto-' por constitu-

cional e jurídico, com as emendas supressivas 
de ns. 2, 4 e 5 e contrário às emendas de 
n~'. 1, 3, 6;"1 e 8. 

Cõndusão: Em 23--5-89, a Presidéncia con
cedeu vista do processo ao Senador Meira 
Filho. 

Em 31w5-89, o Senador Meira Filho, devol
veu o projeto com voto em separado, con
cluindo por audiência prévia da Comissão de 
Constituição, _Justiça e Odadania. 

Em 6-6-89, a Comissão aprovou proposta 
para ã -realização de uma reunião eXtraordi
n.1ria, especifica, para tratar da matéria. 

Em 19--9.-89, o Senador Pompeu de Sousa, 
autor do projeto, solicítou matéria em pauta, 
por entender que a mesma já foi ampla~ente 
discuOda. 

Em llw!O:.S9, a Comlssão-·âeliberou pÕr 
realização ôe uma reunião específica para 
apreCiação da matéria. 

CONVOCAÇÃO 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Co

missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa 
Excelência, para reunião· extraordinária, a se 
realizar quarta-feira, dia 18 de outubro, às 
11:00 horas, na safa de reuniões da Comissão, 
Ala Senador Alexandre Costa. 

Secretaria da Comissão, 12 de outubro de 
1989. - Carlos Guilherme FonseCIJ, secre
tário da Comissão do Distrito Federal 

22' Reunião, em 18 de outubro de 1989 

PAUTA 
ITEM 1 -PROJETO DE LEI DO DISTRITO 

FEDERAL N• 29, DE 1989 
(MENSAGEM N'4 7, DE 1989-DF) 

(MENSAGEM N• 037 -GAG, DE 22.06.89, 
NA ORIGEM). 

Extingue órgãos e Cart:;JOS, Altera 21 Estrutura 
da Administração do Distrito Federal, e dá ou-
tras pi"ovidéndas. --

ACITOR: Executivo local. 
RELATOR: Senador NEY MARANHÃO. 
PARECER: Favorável às emendas de N?"01 

e 02 apresentadas em PlenáriO. 
ITEM2-PROJETO"OELEIDODISTRITO 

FEDERAL N• 44, DE 1989 
Autoriza o Governo do Distrito Federal a 

instituir a Fundação Universidade Regional do 
Distrito Federal e dá outras providencias. 

Al.JTOR: DF (por iniciativa do Deputãáo Val
tfiir Campelo) 

RELATOR, Senador MANSUETO DE LA
. VOR. 

P.A.RECER: Contrário ao projeto. 
ITEM 3 -PROJETO DE LEI DO DISTRITO " 

FEDERAL N• 49 •. DE 1989 
Dispõe sobre o horário de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais no DiSti'ito 
Federal e dá outras providéncias. 
· AUTOR Senador MAURÍCIO CORRÊA 

RELATOR, Senador FRANCISCO IW
LLEMBERG. 

PARECER: Favorável ao projeto, por coristi-
tucional e jurldlco. ___ _ 

ITEM 4-Projeto de Lei do Distrito Federal 
N• 50, de 1989 · " 

Autoriza o Poder Exéculivo a criar a Escola 
Técnica de Taguatinga (Região Adminis:tf,j_tiVa 
lll). 

AUTbR: DF (por iniciativa do Deputádo 
FRANCISCO CARNEIRO) -

RELATOR, Senador IRAPUAN" COSTAJÚ-
NIOR . .. ... . -

PARECER: Favorável ao projeto, por consti
tucional e __ juridico, com as emendas n~' O 1 
e 02 apresentadas. 

ITEM 5-PROJETO DE LEI DO DISTRITO 
FEDERAL n' 52, DE 1989 

MENSAGEM N• 79, DE 1989 - DF 
(MENSAGEM N• 071-GAG, DE 08.09.89, 

NA ORIGEM) 
Extingue e cria Regionais de Ensino da Fun

dação Educacional do Distrito Federal e dá 
outras providéndas. 

AUTOR: Executivo local. 
RELATOR Senador HUGO NAPOLEÃO. 
PARECER: Favorável ao projeto, por consti-

tucional e jurídico. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

19~ Reunião, em l"de Setembro de 1989, 

Às onze horas e trinta minutos do dia cteze
nove de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de reuniões da comissáo, Ala 
Senãdor Alexandre Costa, presentes os Se
nhores Senadores Mauro B_enevides, Presí
dente, Maurício Corrêa, Meira Filho, Q(fádr 
Soares, Chagas Rodrigues. Pompeu de Sousa, 
Aureo Me!Jo, Francisco Rollemberg, Edison 
Lobão, João Menezes, Hugo Napole!io e Man
sueto de Lavor. Deixam de comparecer por 
motivo justifi~ad9 os Senhores Senadcir~s 
Márcio Lacerda, Aluízio Bezerra, (rapuan Costa 
Júnior, Leopoldo Peres, RonaldoAragão,João 
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Lobo, Lourival Baptista, José Paulo Biso!, Mau
ro Borges, Carlos De'Carli, João Castelo e Ney 
Maranhão. Declarando aberta a sessão, o Se
nhor Presidente dispensa a leitura da Ata ante
rior que é dada como aprovada e concede 
a palavra ao Senhor Senador Odacir Soares, 
para relatar o Projeto de Lei do Distrito Federal 
no 29, de 1989, que "Extingue orgãos e cargos, 
altera a estrutura da_adroinis_tt:as_ão do Distrito 
Federal, e dá outras providências", que conclui 
favoravelmente ao Projeto, por constitucional 
e jurídico, na forma do substitutivo que apre
senta, acolhendo em parte as emendas núme
ros 1 e 2 e contrário emendas 3 e 4 apresen
tadas. Concluído o relatório passa-se à discus
são Clo mesmo, usando da palavra o Senhor 
Senador Edtson Lobão que discorre sobre a 
parte referente à S.e_cretaria de Segurança Pú
blica, no indso X do art. 3o do substitutiv_o, 
salientando Sua Excelência, que pela redação 
alí proPosta, estaria se retirando competência 
do Corpo de Bombeiros no tocante à preVen
ção e combate a incêndios, propondo desta 
forma, que o relator suprimisse as expressões 
" ... prevenção e combate a incêndio, busca e 
salvamento ... " sendo contestado pelo Senhor 
Relator, que diz não ver motivo para preocu
pações nesse. sentido, pois as comp-eféOi:ias 
do Corpo de Bombeiros não se conflitariam 
com o proposto para a Secretaria de Segu
rança. não aceitando assim, a supressão pelo 
Senador Edison Lobão._ Usam tambêm da pa
lavra, em apoio à sugestão do Senador EdiSOn 
Lob_ão, os Senhores Senadores Pompeu de 
Sousa, Áureo Mello e o Senador Chagas Rodri
gues, que discorre sobre vários aspectos do 
substitutivo detalhando que no seu entendi
mento seria mais cOrreto, tendo em vista o 
grande potencial em que está se transforman-
do o turismo, a sua agregação à Séi::retalia 
de Cultura e não à Indústria e ComérCiO, visto 
que é a primeira que traça as políticas de con
servação dos grandes monumentos, do folclo· 
re, enfim, de todas as coisas que realmente 
interessam ao turista. Manifesta, também, Sua 
Excelênda, acerca da criação ou manutenção 
de uma Secretaria de Comunicação Social, 
pois entende que suas atividades podem ser 

executadas a nível_ de órgão diretamente liga
do ao Gabinete do Governador, o que ense
jaria. entre outras coisas, inclusive economía 
no orçamento do GOverno. Não sendo aceitas 
as ponderações pt. · ·1:e do relator, o Senhor 
Presidente submete . parecer à votação, sen
do o mesmo aprovado, com restrições dos 
Senhores Senadores Áureo Mello, Chagas Ro
drigues, Pompeu de Sousa e Mansueto de La
Vor. ProssegUindo os trabalhos, o Senhor Pre
~idente concede a palavra ao Senhor Senador 
Aureo Mello, para relatar o Projeto de Lei do 
Distrito Federal no 41, de 1989, que "dá o 
nome de Parque Chico Mendes, ao Parque 
do Guará". Com a palavra, Sua Excelência 
profere seu pare_c_er, contrariamente ao Proje
to. Passando_ à discussão do parecer, usa da 
palavra o Senador Pompeu de Sousa, salien
tando que embora concordando com o pare
cer do Relator, é de opinião que o nome de 
Chico Mendes deva ser reverenciado por tra
tar-se de um grande lutador pela causa do 
meio ambiente, transformando-se em verda
deirO mártir da cauSa, sendo apoiado pelo Re
lator, ef!altecendo suas qualidades, ressaltan
do que justamente por isso, ele deva receber 
homenagens de vulto maior, em sua região 
e nadonalmente. Na mesma linha de racio
cínio, manifesta-se também, Õ _Senador Cha
gas Rodrigues. Encerra a discussão o Senhor 
Presidente submete o parecer a votação, sen
do o mesmo aprovado com voto contrário 
do Senhor Senador Mansueto de Lavor. Dan
do continuidade o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Leopoldo Peres, 
para re"ª'tar o item seguinte da pauta, a"repre~ 
sentação de Wilton Robson Alvarenga contra· 
o Distrito Federal e a Fundação Zoobotânica'', 
Com a palavra, Sua Excelência apresenta seu 
parecer concluindo por diligência ao Governo 
do Distrito Federal e convocação das autori
dades envolvidas para prestarem depoimento 
em audiência pública. Não havendo quem 
queira se manifestar para discutir, é o mesmo 
submetido à votaç_ão, sendo aprovado por 
unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador 
Chagas Rodrigues para proferir seu parecer 

sobre o_ "requerimento de autoria do advo
gado Pedro Maurino Calmon Mendes, solid
a constituição de ÇomisSão Parlamentar de 

Inquérito pelas razões que expõe", concluindo 
por diligência ao Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, à Companhialmobiliária de Bra
sília-T erracap, ao Secretário de Viação e Obras 
Públicas do_ DF, e enviar cópia da presente 
representação ao Chefe do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios. Colocado em 
discussão e votação é aprovado por-unanimi
dade. Continuando, passa-se ao __item 5 da 
pauta que trata do Projeto de Lef do Distrito 
Federal no 48, de 1989, que "organiza o gabi
nete do Vice-Governador do DF e dá outras 
providências". O Relator Sei'ladOf Meira Filho, 
profere seu parecer favorável ao Projeto por 
constitucional e jurídico: Após discussão e vo
tação é aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Pre
sidente, dada a ausência justificada do Senhor 
Senador Lourival Baptista, anteriormente de
signado Relator da matéria, solicita ao Senhor 
Senador Pompeu de Sousa que relate o Pro
jeto de Lei do Distrito Federal n9 45, de 1989, 
que "autoriza o Poder Executivo a abrir crédi
tos adicionais até o limite de NCz$ 
158.843,000,00 (cento e cinquenta e oito mi
lhões, oitocentos e quarenta e três mil cruza
dos novos), e dá outras providências". Após 
o relato, não havendo discussão, é o mesmo 
submetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Pela ordem, o Senhor Presiden
te concede a palavra ao Senhor Senador Pom
peu de Sousa, que tece considerações acerca 
do Projeto de Lei do Distrito Federal n9 2, de 
1989, de ~ua autoria, que gostaria de ver incluí
do na pauta para apreciaçao, salientando que 
a matéria ali tratada é de alta relevância para 
o Distrito Federal. Tendo como resposta do 
Senhor Presidente, que diligencíaria para que 
o mesmo fosse incluso em pauta para a próxi
ma reunião. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradece a presença de to
dos, dando por conc!Wdos os trabalhos, la
vrando eu, Carlos Guilherrrie Fonsecà, Secre
tário, a presente Ata, que após lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 
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República Federativa do Brasil , 
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SEÇÃO 11 

ANO xUv-N• 138 SABADO, 14 DE OUTUBRO DE 1989 BRASD.IA.,--l>F 

.------CONGRESSO NACIONAL 
Faço sabei que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição, 

e eu, Nelson.Cameirci, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 58 DE 1989 
Aprova o texto de Acordo sobre Transportes Maritimos entre o Governo da 

República Federativa do BrasU e o Governo da República da Argentina, assinado em 
Buenos Aires, em 15 de agosto de 1985. 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Transportes Marttimos entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina, assinado em Buenos Aires,. em I 5 de agosto 
de 1985. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor n·a data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1989.- Senador !Ye!son Carneiro, Presidente. 

ACORDO SOBRE TRANSPoRTES 
MARITIMOS ENTRE A "RE!'úBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

E A REPÚBUCA ARGENTINA 

O Governo da República Federativa doBra
SJ1 e o Governo da República Argentina 

CONSIDE"RANDO o inte"resSe de desenvol
ver o intercâmbio comerei.~! por via marítima 
entre o Brasil e a Argentina, assim como me
lhor e mais ràcional aproveitamento da capaci
dade dos navios de ambos os-países; 

RECONHECENDO a necesSidade de asse
gurar a eficiência e regülartdade dos tranpor
tes marítimos e adoção de tarifas de fretes 
adequadas e estavéis; 

LEVANDO EM CONTA que os armadores 
de bandeira brasileira e os armadores de ban
deira argentina são os transportadores direta- · 
mente interessados nas cargas marítimas do 
intercâmbio entre os dois países; 

Acord_am o __ q_~e se segue: 

ARTIGO! 
Para efeitos do presente Acordo enterid~-se 

por armadOr nacional as pessoas fisicas ou 
jurídicas que, de acordo com a legislação vi· 
gente em cada um dos países, detenham a 
direção, o controle e_o capital com poder de 
decisão. 

ARTIGO !I 
1. As Partes_ Contratantes se esforçarão por 

estabelecer seJViços de transporte marítimo 
eficientes entre portos brasileiros e argentinos, 
os quais serão realizados por armadores devi
damente autorizados de ambos os países', 
com freqCiência e regularidade adequadas às 
necessidades do intercâmbio. 

2. A capacidade de transporte a ser ofere
cida pelos armadores autorizados de ambas 
as Partes Contratantes deverá ajustar-se, em 
cOnjunto, às necessidades de intercâmbio en
tre os dois países, tendo sempre em vfsta o 
equilíbrio de praça disponível entre os am:'a-

dores ar.itOJi?:ados de a_mbas as Partes Contra
tantes. 

3. Para os efeitos do presente Acordo, en
tende-se por autoridade competente, na Repú
blica do Brasil, a SuPerintendência Nacional 
da Marinha Mercante - SUNAMAM- do Mi
nistério dos Transportes e, na República da 
Aregentina, a Subsecretaria de Transporte Au
via1 y Marítimo d~l Ministerio de Obras y Servi
çios Públicos. Se for modificada a autoridade 
competente, por alteração da legislação de 
algumas das Partes Contratantes, se comu
nicará tal circunstância à outra Parte Contra
tante mediante nota diplomática. 

4._ Entende-se por armadores autorizados 
todos os armadores nacionais das Partes Con
tratantes, que tenham obtido a autorização 

, correspondente de suas respectivas autorida
des referidas no item 1 deste artigo. 

ARTIGOJU . 
1. As l"l'lercadorias oriundas dos portos bra

sileiros e destinadas aos portos argentinos, e 
vice-versa, serão obrigatoriamente transpor~ 
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LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

tadas em navios de bandeira nacional das Par
tes Contratantes, com participação, em partes 
iguais, na totalidade dos fretes gerados. _ _ 

2. A fim facilitar a participação, em partes 
iguais, na totalidade dos fretes gerados, a Con
ferência de Fretes a que se refere o item 1 
do Artigo V deverá estabelecer sistemas opera
tivos que assegurem as justas distribu!çõ.es. 
entre o conjunto dos armadores autorizados 
das Partes Contratantes, em ambos os senti
dos do tráfego. 

3. Ficam incluídas entre OS transportes 
menciônados no item 1 deste Artigo, as cargas 
que tenham recebido quafSquer incentivos go
vernamentais de uma ou de outra das Partes 
Contratantes. 

3.1 Para os efeitos do -presente Acordo, en
tendem-se por incentivos governamentais os 
benefi<:los de ordem fisCal, cambial financeira 
e cred.itícia, inclusive financiamentos, quando 
existentes em cada país por órgãos governa
mentais das Partes ContratanteS, 

32 Quando os exportadores de uma d.a:s 
Partes Contratantes utilizarem, para o trans
porte de suas mercadorias, navios das empre
sas de navegação autorizadas pelas autorida
des competentes da outra Parte Contratante, 
gozarão do mesmo tratamento np que se re(re 
aos incentivos govername.ntais (jnclusiv~ es_ti-· 
mulas fiscais às exportações) _que lhe são con
cedidOs quando ub1izarn _n;;~vios de bandeira 
nacional. . . _ . 

33 Serão estendidos_ ~os navios da outra 
Parte Contratante, sejam ou não das empre:S?~S 
de navegação autori_zadas, os mesmos direitos 
e benefícios aplicáveis- aos. navioS" de banc:feira 
nacional. 

4. Para aplicação do contido it.;::m_ 1 çleste 
artigo, estebelece-se a s_eguinte ordem de prio-
ridade~ . _ -----~-- ______ _ 

4.1 transporte, nos dois sentidos, em na
vios de bandeira nacional de ambas as Partes , 
Contratantes; 

4.2 transporte, em navios de uma das ban
deiras nacionais de qualquer parte da quota 
da outra, que esta última não esteja em condi
ções de transportar. 

5. Para os efeitos do disposto_ no item _1 
deste artigo, são considerados navios de ban
deira nac:ional os navios próprios dos arma
dores autorizados e os navios nacionais os 
estrangeiros por eles afretados, com autori-
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zação _concedida pelas respectivas autorida
des competentes de uma ou de outra das Par
tes Q:mtratante~. para a execução_ dos serviços 
de transporte marítimo conteníplados no pre
sente Acordo. 
__ 6. "As aUtoridades competentes prestarão, 

em reciprocidade, informações, em C<;'lda ca
sO; sObre_ a~ autorizações concedidas para ar
rendam.ento o_u afretam~nto de navios. 

~ ., . ARTIGO IV 

i. A preferência de bandeira não irrlpiiê:ârá. 
discriminação de carga, nem poderá ocasio
nar espera nos embarques superior ao estabe
lecido na legislação do pais exportador. 

2. c=aso :Os armadores autorizados das Par
tes Contratan_te~.nãQ_ possam transportá-las 
em DªW_s_ próprios ou afretados, segundo as 
disposições deste_Ac_ordo, as cargas poderão 
ser liberadas para embarque, na seguinte or

. dem de pdoridade: 
a) em navios pertencentes a armadores na· 

clonals não aUtorizados do país exportador; 
b) _em navios pertencentes a armadores na

clonais não autoriza.dos çlo país importador; 
c) em navios pertencentes a outros arma

dores arg~ntinos ou brasileifos não autoriza
dos, seguindO a ordem dos itens a) e b); 

d) em navios deterceíras.bandeirâ.S de Pre
ferência de países~m-embros da ALADI; -

e) em nayios de terceiras bandeiras de paí
ses não pertencentes a países de registro aber
to ou "livre matríçylª"~ _ 

f} em navios, de terceiras bandeiras de paí
ses de registro aberto ou "livre inatrkula". · 

3. A liberação será concedida, em cada ca
so, pela autoridade competente do país expor
tador, mediante solicitaÇão do embarcador, 
com comunicação à autoridade competente 
da outra Parte Contratante. Cada autoridade 
cOmpetente comunicará à Alfândega de seu 
país as liberações de embarque que conceder, 
assim como as que outorgar a autoridade 
competente da outra Parte Contratante. 

ARTIGO V 

-1. Os estatutos da Conferência de Fretes 
BrasiVArgentlna, elaborados conforme o dis
P.C?S~-rio Artigo lll do Ajuste sobre Transportes 
M~~_timos de 1968, poderão ser modificados, 

respeitados os seguintes princípios básk:os, 
incluídos nos mesmos: 

a) constituição ~ organiZaç:ãô dá ConferêO-
da de Fretes; _ 

b) cooperação comercial entre os armadO-
- res -autOrizadOs, para o fiel cumprimento das 
disposições relativas ao tráfego e ao atendi
mento _aos usuários, conforme previsto neste 
Acordo; . 

c) eSi:.abelecimento de serviçO:S~ que aten
dam ·eQüitativamente aos portos de carga e 
descarga, respeitada a legislação de cada Pa_r- _ 
te Cont'ratan.te-; - - · ·· · -

d) funcionamento dos Comitês da Confe
rência de Fretes, com normas de procedimen
to e sistema de tomada de decisões; 

e) estabelecimento e manutenção das tari
fas_de fretes e de regras espedais sobre o 
transporte das mercadorias; 

f} estabelecimento_daS _ _regras para os acor
dos de rateio ae·cargas, na base de:_fretes 
gerados. 

2. Os armadores que não respeitarem as 
disposições dos estatutos da Conferência de 
FretEis BrasilfArgentina serão passíveis das pe
nas previstas nos mesmoS, que incluirão des
de ~ advertênci~ e a_ multa até o de_sl_igamento 
do armador, infrator. · · 

ARTIGO VI 

1. Os armadores autorizados. pela autori
dades_ competentes das Partes Contratahtes 
estabelecerão, c;le comum acordo, atravês da 
ConferênCia-de Fretes, as o;ndições de trans
porte e as tarifas de fretes a serem aplicadas 
Para a exeCuçãO dos serviços de transporte 
marítimo previstos no presente Acordo. As 
condições de transporte e as taiifas de fretes 
estabel_eddas só entrarão e vigor depois de 
sua aprovação pelas autoridades competentes 
das Partes Contratantes. 

2. Caso, no âmbito da Conferência de F{e
tes, não se chegue a um entendimento quanto 
ao estabelecimento ~ c:;ondições de trans
porte e das tarifas de fretes, caberá às autori
dades competentes de ambas as Partes Con
tratantes fiXar, de comum ;acordo, tais condi
ções de transporte e tarifas de fretes. . 

J ___ Caso as autorid;ade_s competentes de 
uma das Partes Contratantes manifestem sua 
intenção de não aprovar as tarifas de fretes_ 
a que se refere o Item 1 deste artigo, a Confe- . 
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rência de Fretes deverá revê-las à luz das 
objeções formuladas. 

4. Na eventualidade de que não se chegue 
a consenso com a Conferência de Fretes, a 
autoridade competente da Parte Contratante 
que forn1ulou a objeção consultará, pelo meio 
que julgue mais conveniente, a outra autori
dade competente. 

5. O transporte em navios roll-on/ro/1-off 
deverá efetuar-se com regras ·e tarifas especí
ficas e adequadas a este tipo de transporte, 
as quais entrarão em vigor após sua aprovação 
pelas autoridades competentes. 

ARTIGO Vil 

1. Com a finalidade de proceder ao con
trole dos serviços e do grau de participaçáo 
previsto no presente Acordo, os armadores 
autorizados de ambas as Partes Contratantes 
deverão fornecer mensalmente, através da 
Conferência de Fretes às autoridades compe
tentes, cópias de seus manifestos de carga, 
bem como os itinerários cumpridos por seus 
navios. Os cálculos para verificar se a partici
pação de cada bandeira obedece ao conven
ciOnado nos acordos de rateio de fretes serão 
efetuados periodicamente. 

ARTIGO X 

1. OS navios_de bandeira brasileira e argen
tina, Cll!e trat'_lsportem carga entre am_bos os 
países, gozarão, em cada um deles, de trata
mento igual aos de bandeira nacional que ope
ram no mesmo tráfego. 

2. O disposto no item 1 deste Artigo não 
afetará a obrigatoriedade de usar os serviços 
de praticagem que se aplica aos navios mer
cantes estrangeiros em águas nactonais de 
cada país, de acordo com a regulamentação 
interna de c:ada_ Parte Contratante, e demais 
ati~dades lega1mente reservadas aos nacio
nais de cada pais. 

·ARTIGO XI 

1. Nenhuma das dtsposições do presente 
Acordo_ poderá ser interpretada como restri
ção ao direito de cada país de regulamentar 
a cabotagem riacional, assim como os trans
portes para e de terceiros países. 

2. Do mesmo modo, não poderá conside
rar-se como restrlçáo ao direito de cada país 
de fâcilitar, sob qualquer forma, os serviços 
de cabotagem nacional que seus navios rea
lizem. 

2. Os itinerários dos navioS â que se refere ARTIGO XII 
o item anterior poderão incluir portos de ou- O ttanspõrte a granel de petróleo e de seus 
tros países, respeitadas as áreas das Conf~- derivados líquidos por destilação primária, de 
rências de Fretes reconhecidas por uma ou __ gás liquefeito de petróleo, bem como dos mi
outra das Partes Contratantes. nerais a granel, ficam excluídos do presente 

ARTIGO VIU 

1 ~ As Partes Contratantes se éomprome
tem a facilitar, com .base na reciprocidade, 
a fluente e rápida liquidação e transferência 
dos montantes resultantes do pagamento de 
fretes aos armadores de bandeira brasüeira 
e argentina, autorizados a partidpar do tráfego 
abrangido por este Acordo, conforme as dis
posições que regularem os pagamentos re.ci~ _ 
procos entre as Partes Contratantes. 

ARTIGO IX 

As Partes Coritratantes se comprometem 
a adotar, dentro de suas respectivas jurisdi~ 
ções, as medidas necessárias para acelerar 
as operações dos navios. 

Acordo. O transporte de trigo ficará, igualmen
te, excluído do presente Acordo, em confor
midade com as Disposições Transitórias, esta
belecidas no Artigo XVI. 

ARTIGO XIII 

1. As autoridades competentes, por solici
tação de uma,dela_s, reali?Brão reuniões _de 
consulta, a fim de eXaminar o. desenvolvimen
to e a aplicação do presente Acordo e seu 
aperfeiçoamento. 

2. QUalquer das ParteS Cofltréitantes pode
rá solicitar, mediante comunicação diplomá
tica, reunião para propor modificações ao pre
sente Açorda, a qual deverá iniciar-se dentro 
de um prazo de (60)sessenta dias, a contar 
da data de recepção do respectivo pedido, 
e realizar-se no território da Parte COntratante 
à qual foi solicitada. 

3. As Partes CC ii tratantes poderão iiltro-dli-o 

zir, a quaJuqer momento e de comum acordo, _ 
modificações ao Presente Acordo, as quais 

·entrarão em vigor na forma indicada pelo Arti
go XN, parágrafo 1. 

ARTIGO XIV 

1. Cada uma das Partes Contratantes notifi
cará a outra do cumprimento das respectiVas 
formalidades constitucionais necessárias à 
aprovação do presente Acordo, o qual entrará 
em vigor na data da segunda dessas notifi
cações. -

2. O presente Acordo terá uma duração ini
cial de (2) anos, renovável automaticamente 
por perfodos iguais e sucessivos. 

3. Cada uma das Partes Contratantes pode
rá, a qualquer momento,_denunlcar o presente 
Acordo. A denúncia terá efeito (90) noventa 
dias após a ,data de recepção da notificação, 
por nota diplomática correspondente. 

ARTIGO 'lN 
A partir da entrada em vigor do presente 

Acordo, deixará de vigorar o Acordo para esti
mular o DesenvolvimentO -das Marinhas Mer
cantes do Brasil e da Argentina, concluído no 
Rio de Janeiro, por troca de notas, em 22 
de dezembro de 1958. 

ARTIGO XVI 
Disposições Trtmsitórfas 

1. A exclusão do transporte de trigo estabe
lecida no Artigo XII será realizada de forma 
gradual, no período 1985-1987. - - -

2. Dentro do prazo de (90) noventa días 
da entrada em vigor do presente Acordo, os 
armadores autorizados de ambas as bandeiras 
deverão apresentar, por intermédio dos seus 
respectivos Comitês, às autoridades compe
tentes _de seu pais, para sua aprovação, as 
modificações que se tornarem necessárias 
nos estatutos e acordoS de rateio de carga 
a fim de adequá-los ao presente Acorcj:o. 

Eeito em Buenos Aires, aos _quinzes dias 
do mês de agosto de 1985, em dois exem
plares originais, nas línguas portuguesa e es
panhola, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. 

-Pelo Governo da RepUblica Federativa do 
Brasil - Jo.ão Hermes Pefelra de Araújo; 

Pelo Governo da República Argentina Daniel 
E. Bata/la. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 59, DE 1989 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Gentífica e Tecnológica entre o Qovernp 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da DJnamarca, firmado em Brasília 
em 9 de junho de 1986. 

Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre _9 Governo _ 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino d;;t Dinamarca, firmado em Brasilia em 9 de junho _ 
de 1986. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa 
resultar a implementação deste Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer Ajustes Executivos. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de outubro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
OENTÍACA E TECNOLÓGICA ENTRE 

O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DO REINO DA DINAMARCA 

O Governo da República Federativa do 
Brasil 

e 
O Go_vemo do Reino çi.;1 Dinamarca, 
(doravante denominados Partes Contra-

tantes). 
Desejosos de reforç~r ainda mais as r~la

ções e_conô_micas _e cientfficas E::n_tre os dots 
países, à luz dos seus objetivos comuns de 
desenvolvimento econômico e social, da me
lhoria da qualidade de vida de seus povos, 
bem como do progresso do conhecimento, 

Referindo-se ao Acordo Básico de Coope
ração Técnica de 25 çle fevereiro çie 1966 e 
ao Acordo de CooperaçãO Económica e In
dustrial de 1~ de fevereíro de 1979, 

Considerando que a cooperação científica 
e tecnológica entre os dois países, bem corno 
as aplicações do resultados aos processos de 
produção, serão mutuamente benéficas. 

Concordam no seguinte: 

ARTIGO! 

1. As Partes Contratantes, com base no 
princípio da igualdade e do beneficio mútuo, 
promoverão entre si a cooperação no·campo 
de_ciência e tecnologia. Esta cooperação md
tua será conduzida enb"e instituições interes
sadas, organizações, empresas e outras enti
dades, naquelas áreas da ciência e tecnologia 
que sejam mutuamente acordadas. 

2. As Partes Contratantes determinarão pe
riodicamente as áreas de maior interesse co
mum para os esforços específicos de coope
ração científica e tecnológica, e ftxarão priori
dades para tal fim. 

ARTIGO TI 

Para a implementação dos objetivos deste 
Acordo, as Partes Contratantes poderão acor
darem: 

?) proceder ao intercâmbio _direto de infor
rriãçãó ém campos relevantes; 

bT intercambiar professores, dentistas, 
p_esguisadores _e peritos (doravante denomi
nádOs-''especialístas"); 

c) proceder à implemeritação, conjunta ou 
coordenada, de programas e/ou projetas mu
tuamente acordados de pesquisa científica, 
desenvolvimento técnico e tecnológico, adap
tação adequada de técnicos- e tecnologias a 
condições específicas relevantes e aplicação 
dos resultados aos processos de produção; 

d) proceder a outras formas de cooperação_ 
mutuamente acordadas requeridas pelas cir
cunstâncias. 

ARTIGOIIT 

1. O intercâmbio de informação cientifica 
e tecnológica terá lugar entre as Partes Contra
tantes ou atrãvé:s de ag_ênciaS designadas por 
cada uma das Partes Contratantes. 

2. -A Paite Cõniratante -ou a agência desig
nada que fornecer informação de natureza 
dEmtffica e tecnológica poaerá,_-se"jUlgar con~ 
veniente, solicitar à outra Parte Contratante ou 

. agência designada reS!fjngir a aífusão de tal 
informação a terceiros. TOda vez que o forneci~ 
mento de inTormação for cOnsiderado possível 
ou conveniente, ambas Partes Contratantes 
concordarão quanto às condições e o escopo 

- de ta1 difusão. 

ARTIGON 

1. Poderão ser concluídos Ajustes Execu
~vos no ã~:nbito deste Acordo, entre agências 
g_ovemamentals brasileiras e dinamarquesas, 

_ C?LI entre entidades nªç:ionais priVadas aprova
das por cada Parte Contrante, com o objetivo 
de implementar este Acordo em áreas priori
tárias especificas. Estes Ajustes Executivos es
tabelecidos por este Acordo entrarão em vigOr -
por via diplomática. 

2. os Ajustes Executivos rereridos no pará
grafo primeiro especificarão as fontes de fi
nançiamento e os mecanismos operacionais 
requeridos pela especificidade dos objetivos 
fixados e as peculiaridades das agências ou 

enti_dades envolvidas, e estabelecerão procedi
mentos para a apresentação de relatórios~ in
dusiVe relatórios do progresso das atividades, 
à Subç~missã.'? estabelecida no _J\rtjgo V. 

ARTIGO V 

1. As Partes Contratantes concordam em 
criar no ãmbito da Comissão Mista de Coope· 
ração Económica e Industrial, estabelecida pe
lo Acordo de Cooperação EconómiCa e Indus
trial, de 5 de fevereiro de 1979, entre o Gover- · 
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Dinamarca, uma _ Subco- -
missão de Cooperação Cienb1ica e Tecnoló
gica que se reunirá conjuntamente_ com a Co~ 

_ missão Mista de Cooperação Económica e 
Industrial ou, se necessário, manterá reuniões 
separadas com a aprovação-das Partes Con
tratantes. 

2. A SUbcomissão de Cooperação Cientí
fica e Tecnológica se fá o forõ apropriado para: 

a) a avaliação da implementação deste 
Acordo e dos Ajustes Executivos estabeleçidos 
sob a égide do Artigo IV; _ 

b) a revisão periódica das áreas prioritárias 
indicadas no Artigo l; 

c) a apresentação de recomendações a. 
ambas _as_Eartes_ Contratantes, relativas à im
plementação deste Acordo, inclusive dos_pro
gramas iniciadOs diretaroente no seu âtnbito, 
ou no âmbito dos Ajustes Executivos. ---

3. A Subçomi_ssão poderá estabele.çer gru
pos de trabalho espedais que se reunirã_o_seja 
simultaneamente com as sessões da Subco
missão, seja nos intervalos entre essas ses
sões, a fim de avaliar a implementação de 
aspectos específicos deste Acordo e/ou ~
minar os relatórios do progressso alcançado 
na implementação dos Ajustes Executivos. 

4. Os contatos no âmbito deste Acordo, 
nos intervalos entre as sessões da Subcomis
são e reuniões dos grupos de trabalho, serão 
conduzidos por via diplo_I!Jática através das 
agências ou entidades desif)nadaS por cada 
Parte Contratante. 
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ARTIGO VI 

O financiamento das várias formas de coo~ 
peração científica e tecnológica no âmbito 
deste Acordo, bem como os termos e con~i
ções das despesas com diárias, viagens, assis
tência médica e _outros benefícios a serem 
concedidos aos especialistas mencionados no 
Artigo 11, b,serão estabelec!dos em conexão 
com cada programa ou projeto de coopera
ção. 

ARTIGO VII 

A seleção dos especialistas Será efetuada 
pela Parte Contratante que os enviar e deverá 
ser aprovada pela Parte Contratante que os 
receber. 

ARTIGO VIII 

A Parte Contratante que cOncófdou em re
ceber os especialistas e seus familiares_ ime
diatos proverá de acordo com suas leis e práti- _ 
cas nacionais: 

a) visto oficial grátis, válido pelo período 
da missão no país receptor; 

b) isenção de imposto de importação e ta
xas ind.iretas sobre seus objetos pessoais. Ob
jetos domésticos, admitidos em base tempo
rária, deverão ser reexportados no final da mis
são, sendo-lhes concedidas as necessárias fa
cilidades para reexportação; 

c) facilidades, incluindo o pessoal apropria
do requerido para a implementação eficiente 
das atividades relevante_s_ no âmbito deste_ 
Acordo. 

ARTIGO IX 

Sem prejuízo das obrigações do Reino da 
Dinamarca, ftxadas no tratado que estabelece 
a Comunidade Econôrriica Européia e de 

acordo com suas leis nacionais, as Partes Con· 
tratantes isentarão mutuamente de todas as 
taxas indiretas e impostos as transferências 
·de bens, equipamentos e materiais necessá
rios à implementação deste Acordo e dos seus 
Ajustes Executivos. Esses bens, equipamentos 
e materiais serão reexportados para a Parte 
Contratante que os enviar quando do término 
dos programas e projetas para os quais foram 

_ destinados, __ eJC,ceto quando os bens, equipa
inehtoS -eii1ãtenais r Orem doadoS-à-Parte Con
tratante que os receber. Nesse último caso, 
serão aplicadas as leis de cada Parte Contra
tante. 

ARTIGO X 

1. As Partes Contratantes, por cons_enti
mento mútuo, poderão obter financiamento 
e participação de organizações internacionais 
ou de outros palses interessados em progra
mas, projetes e atividades decorrentes do pre
sente-Acordo. 

2. As Partes Contratantes, por consenti· 
menta mútuo, poderão cooperar, diretamente 
ou por meio de agências por elas designada;s, 
com terceiros países que requeiram essa coo
peração. 

~ ~ ARTIGO XI 

Este Acordo será implementado conforme 
a legislação e __ as práticas administrativas de 
cada Parte Contratante. -- -

ARTIGO XII 

1. Quando-as atividades conduzidas sob a 
égide deste Acordo _e de seus Ajustes Execu
tivos trouxerem novas descobertas ou resulta
dos que requeiram a proteção de direitos de 
propriedade, tais como patentes, clireitos de 
autor, marcas e direitos equivalentes, estas 

descobertas e resultados serão propried~de 
comum dos participantes na ati_vidade, a me- _ 
nos que acordado de maneira diversa. _ . 

2. ·Se as descoberta_s ou resultados atingi
dos não forem suscetíveis de proteção, pode
rão ser publicados e usados em.__ be_n~fic:_io de 
escolas, universidades e outras mstitUJçoes. . 

ARTIGOXIO 

1. Cada Parte COntratante notificará a outra 
Parte sobre o cumprimento das formalidades 
requeridas pela sua legislação nacional para 
a aprovação deste Acordo que entrará em ví· 
gor na data da segunda dessas notificações. 

2. Este Acordo permanecerá_em vigor por 
uiri período de 5 (dnco) anos e será automati
c~ente prorrogado por períodos iguais e su
cessivos. - - -

3. O presente -Atordõ- poderá ser denun
ciado por qualquer das Partes Contratantes 
mediante notificação encaminhada por via di
plomática. A denúncia; surtirá efeito 6 (seis) 
meses após o recebimento de tal notificação. 

4. A denúncia do presente Acordo não afe
tará o progresso e o término dos Ajustes Exe
cutivos entre agência_s e/ou entidades, concluí
dos na forma do diposto no Artigo IV. 

Em testemunho do que, os signatários, de
vidamente autorizados pelos seus respectivos 
Governos, assinam o presente Acordo. 

Feito em Brasília, aos 9 dias do mês de 
junho de 1986, enl dois exemplares originais, 
cada um nos Idiomas portuQ-Uês, dinamarquês 
e inglês, sendo todos os textos igüalmente 
autênticos. No caso de divergência de inter
pretação, o texto em inglês prevalecerá. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil, Roberto de Abreu Sodré 

Pelo Governo do Reino da Dinamarca, -
Uffe E/lemann-Jeflsen 

-SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do art 

48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 58, DE 1989 

Dispõe sobre a urgência e dá outras providências. 

Art 1 • Os dispositivos abaixo arrolados do Regimento Interno do Senado Federal passam a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 336. ··················---·-·····--···---·---·····-----C···---··-·--··--······--··---
a) ················--·--··········-········ ·········-··-···--·····-··---········-·-·········-·-·····---··--
b) quando se pretenda a apreciação da matéria na mesma sessão; ~ ~ . . ~~ ~ , ~ 
c) quando se pretenda a apreciação da matéria na segunda sessão ordinária subseqUente à aprovação 

do requerimento: 
d) quando se pretenda a inclusão em Ordem do Dia de matéria pendente de pareceres. · · 

Art 338. ···········-········-·-···--·····---·-·--······-···--····-·-··-······-···-··-·-··········-····-··--·-····-··-· 
!-.................... ---··········-··········"---·········--······-······---~ -··········-······---·······-····-·······-·-····· 



5816 Sábado 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11} Outubro de 1989 

D -no caso do art 336, b , por dois terços da composição do Senado; 
DI - no caso do art. 336, c, por dols terços da composição do Senado, ou líderes que representem 

esse número; 
N - no caso do art. 336, d, por um quarto· da composição do Senado, ou líderes que representem 

esse número; 
V- por comissão, nos casos do art 336, c e d. ____ , ........................ ----·--··-·····-·--·····-
Art. 340. . ................................................................. :..... --·····-····································································---
1-................................................................. . ··-··-···················· ..................................... __ 
D -após a Ordem do Dia, no caso do art. 336, b e c; 
DI - na sessão seguinte, incluído em Ordem do Dia, no caso do art. 336, d. 

Art. 341. . ......................................... ~···················-··-·-·························---···--·-···················- ·····--·---
!-................................................... , .•.......• ~.,· .. ~····----··················--··-················-·-----····················-·--
D - Nos casos do art. 336, c e d, antes da publicação da proposição respectiva; 

··································-·······-·-·-···--····-························-·····-·······----···············-·----···-······-
Art. 342. nos casos do art 336, b e c, o requerimento de urgência será considerado prejudicado, indo 

ao arquivo, se não houver número para a votação . 
................................................ ______ ............... -._ ... _ .. _____ _ ............. ---.. ---·-·---

Art. 345. .. ............. - .................... --............... - ..................... - ...... - ......................... - ............... ___ , ........... --
[ - .................... _, __ .. _ ................ --·-···--..................... _._ ............... ---··-······· .. ---·-.. -·-·-·····-·· 
U - na segunda sessão ordinária que se seguir à concessão da urgência, incluída a matéria em Ordem 

do Dia, no caso do art 336, c; 
DI - na quarta sessão ordinária que se seguir à concessão da urgência, incluída a matéria em Ordem 

do Dia, na hipótese do art. 336, d. 
Parágrafo único. Quando, nos casos do art. 336, b, c e d, encerrada a discussão, se tomar impossível 

o imediato início das deliberações, em virttide da complexidade da matéria, à Mesa será assegurado, para 
preparo da votação, prazo não superior a vinte e quatro horas. 

Art. 346. .. ...................................................................................................................................... - .......... _____ _ 
1-......................................................................................................................................................................................................... . 
ll - quando a matéria for anunciada na Ordem do Dia, no caso do art. 336, c; 
lU - no prazo compreendido entre a concessão da urgência e o dia anterior ao da sessão em cuja 

Ordem do Dia deva a matéria figurar, no caso do art. 336, d; 

§ 2• O parecer será oral nos casos do art 336, a e b, podendo sê-lo, por motivo justificado, nos casos 
do art. c e d . 

......................................... _____ , ......... _ ............................. ___ , ..... -... --............ _ ................ ___ , 
Art. 348. -···--·-............... - ....... _:_ ......... ___ ..................... ----.. - ...... ____ ............. , .. __ .......... - ... -. 
l - nas hipóteses do art 336? a e b, os pare.ceres serão proferidos imediatamente. por relator designado 

pelo Presidente, que poderá pedir o prazo previsto no art. 346, I; 
ll - no caso do art. 336, c , os pareceres poderão ser proferidos imediatamente, ou se a complexidade 

da matéria o indicar, no prazo de vinte e quatro horas, saindo, nesta hipótese, a matéria da Ordem do 
Dia, para nela figurar na sessão ordinária subseqüente; 

DI - no caso do art. 336, d, o projeto sairá da Ordem do Dia, para nela ser novamente incluído na 
quarta sessão ordinária subseqüente, devendo ser proferidos os pareceres sobre as emendas até o dia anterior 
ao da sessão em que a matéria será apreciada. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, em 12 de outubro de 1989.- Nelson Carneiro, Presidente. 
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Faço saber que o Senado 1ederal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e 
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 59, DE 1989 

Autoiiza o Governo da União a contratar operação de crédito .externo, no montante 
equivalente a até US$ 76,000,000.00 (setenta e seis milhões de dólares americanos}, com 
o Delta Bank. 

Art. 1 • É o Governo da União autorizado, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, 
a contratar operação de crédito externo com o Delta Bank, para o financiamento da aquisição de aeronaves 
para apoio aéreo ao Projeto Calha Norte, executado pela Força Aérea Brasileira, nas quantidades e modelos 
seguintes: 

I- 3 (três) aeronaves C-130 Hércules; 
ll- 3 (três) aeronaves R-35 Lealjet 
Parágrafo único -A contratação autorizada na forma. deste artigo não ultrapassará o valor de US$ 

76,000,000.00 (setenta e seis milhões de dólares americanos). 
Art 2• . Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. ~ 

Senado Federal, 13 de outubro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federa! aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e 
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 60, DE 1989 

Autoiiza o Governo da República Federativa dó Brasil a conceder finandamento ao 
Banco de La Nación Argentina no valor de até US$ 147,000,000.00 (cenio e qÜarenta e sete 
milhões de dólares americanos}, através do Convênio de Pagamento Recíproco. 

Art 1 • É o Governo da República Federativa do Brasil, nos termos do art 52, inciso V,· da Constituição 
Federal, autorizado a conceder financiamento ao Banco de L.:a Nación Argentina, através do. Convênio de 
Pagamento Recíproco, no valor de até US$ 147,000,000.00 (cento e quarente e sete milhões -de dólares 
americanos), destinado a financiar as obras civis da Hidrelétrica Pichi Picum Leufu, na República Argentina. 

Art 2• Esta resolução entra em ·Vígor na data de s1.1a públicação. 
Art 3• Revogam-se as disposições em contrário. _ 
Senado Federal, 13 de outubro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

l-ATADA 151•SESSÃO, EM 13 
DE OOTUBRO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 -Aviso do Ministro da Fazen

da 
N9 965!89, encaminhando esclareci· 

mentes prestados pela Secretaria do Te
souro Nacional, sobre quesitos constantes 
do Requerimento no 343/89, do Senador 
Louremberg Nunes Rocha. 

1.2.2 -Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVALBAPTJSTA-So

!enidade de promulgação da Constituição 
do Estado de Sergipe. 

SUMÁRIO 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -

Débito da Empresa Kommar para com a 
Nação brasileira na aquisição do navio 
"Karisma". 

SENADORPOMPEU DE SOUSA.- Lo· 
caute dos proprietários de escolas particu
lares do Distrito Federal. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Contestando tópicos do pronunciamento 
do Senador Pompeu de Sousa. 

1.3-ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n9 37, de 

1989 (n• 113/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis~ 
.são àlvaíEn1issõra FM Ltda., para eXplorar, 
pelo prazo de_ dez anos, sem direito de 
exclusividade seiViço de radiodifusão so-

nora em freqüência modulada, na Odade 
de Santa Isabel do lvaí, Estado do Paraná. 
Votação adiada nos termos regimentais. 

Proposta de Emenda à ConstituiçãO n9 
1; de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
&' do art 14, para desíncompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa· 
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Votação adiada no termos regi· 

-mentais. 

Requerimento n9 542, de 1989, dos sé~ 
nadares Mauro Benevides e Chagas Rodri~ 
gues, solicitando, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno, urgência para o 
Projeto de Resolução n9 70, de 1989, de 
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autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
modifica o § 4~ do art. 91 do Regimento 
[ntemo. Votaçáo adiada nos termos regi
mentais. 

Proposta de Emenda à Constituição r1' 
2, de 1989, de autoria do Senador Olavo 
Pires e outros Senhores Senadores, que 
modifica o § 3<> do art. 4° do Ato das Dispo
!>ições Constitucionais Transitórias. Retka
do de pauta pela Presidência. 

Projeto de Lei da Câmara n<> 109, de 
1986-Complementar (n~ 60/83-com-· 
plementar, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 49 da Lei Comple
mentar n" 26, de 11 de setembro de 1975, 
permitindo a liberação dos sa1dos dos de
pósitos que menciona para pagamento 
das prestações da casa própria, Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n" 111, de 
1986- Complementar (n" 171/89-
Complementar, na Casa de origem), que 
institui a co-gestão dos trabalhadores e 
fundonários públtcos no fundo PlS-Pasep. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n" 112, de 
1986 (no 3.850/84, na Casa de origem), 

que substitui a abreugrafia pelos homo
gramas periódicos, como exigência para 
a obtenção da carteira de saúde pelos que 
lidam com radiações ionizantes rio traba
lho cotidiano. Declarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JUTAHY MAGAUV\ES, pela 
_Qrdem -_ Publicação das emendas dos 
projetas que deverão constar na Ordem 
do Dia das três sessões ordinárias seguin
tes. 

SENADOR AFONSO SANCHO- Libe
ração de verbas para a conclusão- das 
obras da hidrelétrica de Xingó. 

SENADOR AUREO MELLO- Pensão 
vitalícia para os soldados da '2orracha. 

SENADOR NEY MARANHAO- Decla
rações do Sr. Mário Amato, PreSidente da 
FIESP, sobre eleição de candidato de es
querda à Presidência da República. Traba
lho de S. Ex" sobre o problema de abasteci
mento a1iméntar-.no País. 

SENADOR AWfZJO BEZERRA - Luta 
pela independência do Timor Leste,_da ln-

_ donésia. T rans.crição de artigo publicado 
no Correio Braziliense sobre o assunto. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Ho
menagem póstuma ao ex-Deputado Sa
muel Uns. 
. SENADOR ODAOR SOARES- Greve 
dos empregados da Ceron. Irregularidades 
na gestão do Governador Jerônimo S_anta
na-RO. 

1.3.2 - Deslgnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 - ENCERRAMENTO 

2-ASSOCIAÇÃO INTERPARLA
MENTAR DE TURISMO 

-Termos de Reunião 

3-ATAS DE COMISSÕES 

4-MESA DJRETORA 
. . 

5-LÍDEREs E VJCE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 151"' Sessão, em 13 de outubro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs, Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya. 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: .. 

Jarbas Passarinho - Afonso Sancho -
Francisco Rollemberg - Lourival Baptista -
Ronan Tito- Pompeu de Sousa- Leite Cha
vesL_ 

O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 7 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob __ a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. f9 SecretáriO procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Aviso 

DO MINISffiO DA FAZENDA 

N9 965/89, de 6 do corrente, encaminhando 
esdarecimentos prestados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, sobre quesitos constantes 
do Requerimento n~ 343, de 1989, _do Senador 
Louremberg Nunes Rocha, formulados com 
o objetivo de instruir o exame da Mensagem 
n' 113, de 1989. 

. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
;.___"Q ExPediente lido vai à publicação. 

Há,ºr.:açlores inscritos. 

Concedo a palãvra aõ nobre Senador Lou· 
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE Proriunda o seguinte·discurso.)- Sr. Pre. 
sidente e Srs. Senadores, no último dia 5 _de · 
outubro participamos na Assembléia Legis-
lativa de Sergipe do ato de promulgação sole
ne da nova ConstituiçãO Estadual. 

FOI ur:na solenidade marcada por muita 
emoÇao, quando a-sSistimos ·ao_ juramento 
prestado pelos representantes de todos os po
deres à nova Carta _estadu_al, 

A Constituição de Sergipe que agora está 
em vigor, é inspirada em concepções inova
doras, que conciliaram perfeitamente as diver
sas tendências ideológicas representadas na 
Assembléia Estadual Constituinte. No capítulo 
referente ao meio ambiente a Constituição tra
ça normas rigorosas quanto à preservação, 
por exemplo, dos manguezais que ainda co
brem boa parte do litoral sergipano e que 
constituem um importante manancial de sus
tentação da vida marinha. 

No que se refere à segurança pública e aos 
direitos individuais o esforço e a criatividade 

__ dos constituintes sergipanos se fizeram sentir 

através da adaptação e modernização de nor
mas inscritas na Constituição Federal. 

Foi dessa forma proveitoso e construtivo 
<Ytrabalho dos integrantes da Assembléia 
Constituinte, e que culminou com o ato da 
promulgação da Constituição Estadual. Ou

, rante a solenidade tive a honra de ser conde
corado com a medalha da Ordem do Mérfto 
Parlamentar, comenda que, em -diferente grau 
já me havia sído concedida, como ex-Gover
nador do Estado e que, nesta última ocasião 
recebi, na CNãlidade de ex-integrante da As
sembléia Estadual Constituinte de 1947. Ao 
meu laçio, naquele momento emocionante, 
estavam antigos companheiros constituintes, 
como Benjamin de Canialho, Manoel Conde 
Sobral, J.ocelino Emilio de Carvalho, Seixas 
Dória e Hermeto Rodrigues Feitosa, que, não 
podendo comparecer, se fez representar pelo 
seu filho. 

Para mim, especialmente, emoção maior 
ainda, foi receber a honraria das mãos do emi
nente Presidente da Assembléia Legislativa de 
Sergipe, o Deputado Francisco Passos, cida
dão e político que tem sabido engraodecer 
os cargos que ocupa pelo seu elevado senso 
de honradez e lealdade. 

O Presidente da Assembléia Estadual Cons
tituinte, Deputado Guida Azevedo, proferiu na 
ocasião discurso, no qual sintetizou os prind-
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pais aspectos da nova Constituição, refletindo 
sobretudo, a sua preocupação modemizadora 
e o seu exemplo de equilíbrio. 

Por expressar sobretudo um momento his-
tórico marcante para os destinos do povo ser
gipano, solicito neste instante, a transcrição 
nos Anais desta Casa do discurso proferido 
pelo eminente Deputado Guida Azevedo, que 
presidiu a Assembléia Estadual Constituinte. 
(Muito bem! Palmas) 

DOCUMEJYTO A QUE SE REFERE O 
SR. LOURlVAL BAPTTSTA EM SEU DIS
CURSO: 

GUIDO vE CONSffiUIÇÃO COMO 
INSTRUMENTO MODERNIZADOR 

Falando ao encerrar a sessão sOlene de pro
mulgação da nova Constituição Estadual o 
Deputado Guida Azevedo, que presidiu a As
sembléia Estadual Constituinte, disse que Ser
gipe tem agora um corpo·-de leis que repre
sentam o desejo de modernização da sode
dade e traduzindo as aspirações dos sergi
panos. 

Foi o seguinte o discurso de Guida Azevedo: 
cum-piimos _a nosso dever. 
Concluímos a missão, talvez a mais impor

tante que nos outorgou- o -povo ·sergipano 
quando nos elegeu deputados. 

Está prorita a Constituição do Estado de 
Sergipe. · 

Trabalhamos ouvindo o povo, consultando 
as associações representativas da sociedade. 
Abrimos espaço amplo para a participação 
popu1ar. 

A nova Constituição é-o- retrato dê Sergipe, 
traduzindo as esperanças de modernização, 
de justiça, de bem-estar social. ___ _ 

Ela é, assim, um instrumento da cidadania. 
Pluralista e por conseguinte democrática, 

a Constituição hoje p'"romulgada, não é um 
corpo de leis inaplicáveis. Sendo ponte para 
o futuro, a Carta que entra erri vigor tem bases 
fincadas na nossa realidade. Realidade dramá
tica de região pobre e discriminada. Realidade 
dura do povo sofrido, ao qual faltam os mais 
elementares direitos, ao qual não chegaram 
ainda as benesses de um progresso que se 
fez seletivo, discriminatório, marginalizador. 

A Constituição é, Por isso mesmo, um repo
sitório de esperanças, força capaz de dar sus
tentação ao processo de garantia da digni
dade, da altivez, da plena soberania do povo. 

Os sergfpanos passam a ter uma Consti
tuição sintonizada com o presente, intérprete 
das aspirações de mudança, e, ao mesmo 
tempo ponto de equiJíbrio das diversas ten
dências ideológicas, harmonizadora de inte
resses conflitantes, abertura para experiências 
inovadoras, encontro com as mais expressivas 
tendências do nosso tempo. 

Quarido recebemos, analisamos e incorpo
ramos ao texto final da Nova Carta as suges
tões partidas diretamente do próprio pmro 
através das suas associações, fizemos da As
sembléia Estadual Constituinte, o corpo polí
tico enunciador da vontade popular. 

O povo que se submete às le!s é também 
o _povo que as elabora, requisito essencial 

apontado pelO filósofo Jean..Jacques Rous
seau para que possa existir um contrato social 
perfeito. 

Não fizemos utopia, não tncorrerilos no erro 
de sonhar excessivamente. Sonhamos contu
do, sonhamos com um Sergipe melhor; so
nhamos com os sergipanos mais felizes; so
nhamos com um futuro mais justo. Este o 
sonho das Cõnstituintes, este o sonho de todos 
os sergipanos. 

O sonho_ .de _todos nós se transforma na 
realidade perfeitamente aplicável de um texto 
legal, mod_e_mo e modemizacJo~. equilibrado 

- e corajoso nas suas_ propostas de aperfeiçoa~ 
menta social e mudanças. 

As leis e as circunstâncias 

A elaboração das leis pode ser limitada ou 
influenciada pelas circunstâncias; resta-nos, 
todavia, a convicção e a tranqüila consciência 
de que, acima .das circunstâncias, procuramos 
fazer o melhor. 

As circunstâncias todavia jamais poderão 
agli em -detrimento_ da _aplicação plena das 
leis, e justamente por isso, o trabalho consti
tuinte não se esgotano ato solene da promUl
gação que agora vivemos. Encerradas as tare
fas da Assembléia Nacional Constituinte, que 
seja cada parlamentar um fiScal vigilante do 
cuqtprirnento exemplar daquilo que determi-
na a Constituição. - -

Jurandq a Consti~uição, todo~ nós, campo~ 
nentes do LegislaWo, do Exe{:utivo e do Judi
ciário,- siinbolizamos no gesto a subrilissão 
dos Poderes à lei, mas também, a_ssumlmos 
o compromisSo inarfedável de fazê-la cum
prida, respeitada, obedecida, sejam quais fo
rem as circunstâncias. 

Aiisióteles, consideradO o preceptor da inte
ligência humana, ~scWleu, trezentos e cin
qüenta anos antes de Cristo: "Um Estado bem 
clirigido não é_ aquele que tem b-oas leis às 
quais não se obedece". 

A fiscalização 
necessária 

De nada teria adiantado nosso esforçá, para 
nÇ!_da teria servido o entusiasmo da sociedade 
manifestado através do seu interesse em parti
cipar, para nada teriam então servido as nos
sas esperanças, se não se f12er aplicável, cum
prida e obedecida a no_ssa Constituição. 

Nesse particular, a nossa tarefa ainda está 
inconclusa, póis teremos todos, representan
tes dos Poderes e s_odedade civil, de nos trans
formar nos guardiães permanentes da indis
pensável s_ubmissão aos mandamentos da no
va carta constitucional. 

A Coristit!Jiç_ão nlio criou privilégios, não pe
cou pelo espírito de corpo. Ela fortalece o Po
der Legislativo, tão afetado nas _suas atribui
ções ~ dignidade durante o longo regime de 
exceção, mas estabelec·e condições de plena 
governabilidade para o Executivo, enquanto 
moderniza e confere plena autonomia ao Judi
ciário. 

A Constituição garante os direitos do ho
mem do povo, ampara o cidadão comum, 
resguarda a dignid?de da pessoa, valoriza a 

vida na medida em que assegura a preser
vação do meio ambiente, introduz novos con
ceitos de prática e operacionalização da dou
trina de segurança pública. 

AConstituição não onera os cofres públicos, 
não cria direitos s_em a Contrapartida dos de-
veres. _ . 

Valorizando a cidadania, a nova Constitui
ção transforma-se também em símbolo e ins
trumento de resgate da dignidade da classe 
política. 

Sergipe tem a partir de hoje urna nova ConS
tituição, que Deu~ nos ajude a todos, a fazê~la 
digna dos sergipanos. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, escrevi, a 23 de agos
to de I 988, um indignado artigo no O Estado 
de S. Paulo, denominado ''T ransrollo"': O Con
to do Karisma", reverberando denúncia che
gada _à CPI da Corrupç!o, simplesmente iné
dita: e estarrecedOra:- um navio, o "Karisma", 
adquirido pelo Governo Federal e entregue 
à empresa Kommar- e por ela operado co
mercialmente até aquela data ..,---, no valor de 
31 milhões de dólares, nunca havia sido pago; 
na verdade, sequer havia qualquer responsável 
pela divida no navio perante os órgãos do Go
verno. Ei-lo, abaixo transcrito, como preâm
bu1o de um novo e Igualmente espantoso fato 
que passarei ~ relatar a seguir. 

'Transrollo: o conto do Karisma 
Karisma, para o_s gregos, era a marca dos 

deuses, aquela sina de predestinação que co
locava alguns mortaiS acima de seus seme
lhaqtes. Carisma, para os_ Q_olíticos, é como 
o talento para os artistas, a criatividade para 
os intelectuais, ou, corno queria o poeta, a 
beleza para a mulher: aquele inexplicável coefi
ciente de injustiça i:{ue instaura a desigualdade 
entre os homens. O dom. 

Com toda essa tradição poética, quis o des
tino que o navio rol/-on-roD-off Karisma trans
portador de carros, comprado com o dinJ:leiro 
do Fundo da Marinhã Mercante, em 1982, a 
época vinculado à Sunaman, se diferenciasse 
até de seu irmão gêmeo Jacqueline. Não para 
inspirar um caso de amor, tão ao gosto dos 
homens do mar. Mas de polícia. Pois o Karis
ma é um navio à deriva de seu dono: o Gover· 
no Braileiro. 

Adquirido sob o paternalismo do Governo, 
que deplora o custo das conquistas sociais 
da Constituinte, mas não h~sita em perdoar 
parte da dívida em milhões de dólares dos 
armadores, o Karisma foi {aturado em 1"984 
e entregue à firma Korriffiéir,-mediante o paga
mento de 1% de seu valor. Isso bastou para 
que esta empresa o registrasse no Tribunal 
Maritimo, titulo impróprio para um órgão que 
inadequadamente combina a instância de jul
gamento de recursos administratiVos com 
funções executivas. 

A partir dai o "Karisma" singra oS mares 
transportando carros para o Oriente Médio ou 
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simplesmente operando, no dizer de seu ex
proprietário, comandante Franco Abreu, co
mo um Concorde"na POnte Aérea de cabota
gem. Instado _a pagar ao Fundo de Marinha 
Mercante o que este pagou pelo navio, o co
mandante não se fez_ de rogado: "devo e não 
nego, mas só pago se puder entrar no filé 
mignon das conferências de transporte inter
naclonal, onde faturamento é feito em dólares 
e se, ao contrário do que deseja o Governo, 
puder pagar em cruzados". 

Sem Jobby suficierite para quebrar a resis
tênda governamental, ao contrário de outras 
empresas que também compraram seus na
vios, mas o pagaram em "cruzeiros", o Co
mandante Abreu sensibilizou a Comissão de 
Inquérito pela sua honestidade, a ponto de 
despertar um dos ilustres Senadores presen
tes, aliás, de Oposição para sua defesa, en
quanto o Senador Alexandre Costa se exaspe
rava. com suas evasivas. Mas náo conseguiu 
provar que perdeu dinheiro com o us_o dõ 
navio durante os vários anos em que a Suna
rnan lhe negou sistematicamente o acesso àS 
linhas pretendidas. Cansado de ter montado 
uma empresa de navegação sem ter nem se
quer um navio_ e de ter usado de graça o "Ka
risrna", além de ter perseguido uma solução 
para a dívida que nunca assumiu, o Coman
dante F rance Abreu e seus sócios, afinal, o 
passaram adiante, juntO-com a Kominar. 

Desde meados do ano passado, o "Karis~ 
ma" pertence aos novos arautos da marinha 
mercante brasileira: oS prOPrietários da 
Transrioll que, mesmo operando o navio, ne
gam que tivessem conhecímento do "rolo" 
do "Karisma". COmo anjos barroCos da ino· 
cência empresarial, confirmam que compra· 
ram a Kommar pelo preço de oito Monzas: 
Cr$ 3"1 milhões, mas que nada sabiam do 
"Karisma". Por via das dúvidas, consta que 
estão entrando na Justiça pra propor o paga
mento de US$ 5 milhões( ... ) pelo "Karisma" 
ao, BNDES, que hoje administra o Fundo da 
Marinha Mercante. Visto do observador da 
praia, há muitas coisã._s_ inexPlicáveis nesta 
transação: 

1) Como pôde o Fundo da Marinha Mer
cante admitir o registro do "Karisma" como 
propriedade da Kommar sem que esta empre
sa firmasse um contrato· de dívida? Como po
deria o Detran registrar a propriedade de um 
veíc_u1o alienado? 

2) Como pode a Sunamam, regoroso ór
gão normativo da Marinha Mercante, que tudo 
regula e contraTa, permitir que a empresa 
Kommar trocasse de dono sem que os ante
riores conformassem contratualmente_ seus 
débitos com o Governo? -

3) Como se permite um bem público, no 
valor de US$ 31 milhões (.,j_estar há quase 
cinco anos produzindo polpudas receitas de 
fretes e afretamentos, sem que nenhwn tostão 
seja pago ao seu legítimo dono? _ 

4) Como podem os responsáveis por esta 
verdadeira desfaçatez posar de inocentes sem 
quen nenhuma açáo judicial os_ tenha colo
cado no banco dos réus? _ 

5) Como se permite a uma empresa de 
aluguel, a Transroll, que gastou em afretamen-

to 31,5 milhões de dólares só em 1987, e 
qUe deve _ao Uoyd Brasileiro, 1,7 milhões de 
marcos( ... ) relativos a 1987, pelo excesso de 
fretes, imitir-se da posse e propriedade do "Ka
risma", daí credenciando-se a entrar na Confe
rência Brasil-Europa e deslocando uma estatal 
que se tomará ainda mais deficitária e outra 
empresa verdadeiramente capacitada a operar 
com navios e tripulação naclona[s? Os navios 
do Uoyd, somados aos 59 navios já -parados, 
jogarão nO mar do desemprego mais 1..550 
maritimos, Comprometendo definitivamente o 
sonho de se construir no Brasil uma Marinha 
mercante próspera e eficiente. 

Poiso-em, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ 
quase por acaso, li outro dia na imprensa (JB. 
22~ 7-89) que esta empresa, o Transroll, objeto 
principal de minha denúncia pública, estava 
para receber um grande financiamento do 
BNDES, um finaOciámimto de 80 milhões de 
dólares para construir os dois maiores porta-/ 
15 containers já feitos na América do Sul. 

Diante deste fato, requeri imediatamente ao 
Mini sir-C) Cflefe da Seplan, Dr. João Batista de 
Abreu, nos termos regimentais da Casa e com 
base na Constituição, me informasse sobre 
a veracidade de informação. Pedi-lhe, entã.o, 
as seguintes "informações que acabam de ser 
respondidas: 

1) Qual a situaçáo do empréstimo conce
dido pela Sunaman em 1982, através do Fun
do da Marinha Mercante, então administrado 
por aquele órgão e hoje sob controle do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social, vinculado- à Seplan, para a aquisiçáo 
do navio "'roll-on-roll-off' denominado "Karis
ma"? Quem o tomou? Quem é o devedor? 

2) A empresa de navegação Transroll é 
considerada inadimplente junto ao Fundo de 
Marinha Mercante? 

3) A empresa Transroll está pleiteando ou 
já recebeu, recentemente, a aprovação da Di
reteria do BNDES para novos financiamentos 
do Fundo de Marinha Mercante para contra
tação de outras embarcações? 

4) Ê permitido a empresas inadimplentes 
com o Fundo de Marinha Mercante ou com 
ações em Juízo visando à liquidaçáo de débi
tos receberem novos finandamentos como 
recursos -deste Fundo? 

Erh ffiiilha justificação a tais indagações, 
relatei sucintamente os fatos descritos no arti
go que transcrevi acima reiterando minha in
dignação: "Simplesmente, consta que jamais 
o "Karlsma" foi pago. Verdadeiro absurdo!( ... ) 
Resta-nos saber se o contencioso em tomo 
do "Karisma" já está solucionado, e, em caso 
negativo, como pode uma empresa inadim
plente com o Governo· receber mais financia
mentos"? 

Eis, então, as respostas, que acabam de 
chegar, sobre as quais tecerei minhas apreen
sões ao final deste pronunciamento: 

"f ..::.._Em 304-82 foi celebrado Con
trato para a construção do "N/M Karisma" 
entre KOMMAR Cia. Marítima S.A. e 
Smiths Dock Umited/Klockner Ina Indus
trial Plants Limited. A Sunamam, por sua 
vez, celebrou em 13-8-82, 2-(dois) instru-

mentes de Empréstimo com o_ Uoyds 
Bankinternational Umited, para fazer face 
aos pagamentos relativos à construção 
do "N/M Karisma", que foram efetivados 
diretamente pelas referidas instituições fi
nanceiras externas aos construtores e de~ 
bitados à Sunamam. 

2-0 "N/M Karisma" foi_ entregue em 
17-7-84 no Armador Kommar, não tendo 
sido formalizado, até a presente data, o 
instrumento contratual de repasse à refe
rida Empresa dos recursos captados pela 
Sunamam no exterior. 

3 -Apesar das inúmeras oportunida
des Oferecidas à Kommar para regulari
zação dos débitos relativos ao "N/M Karis
ma", a Empresa tem se recusado a acei
tá-las formalmente. Em 24-7-86, através 
da Portaria n"' 439 do Ministério dos 
Transportes, foi aprovada a repactuaçá6 
das dívidas de Empresas que contrata
ram a construção de embarcações em 
estaleiros estrangeiros e que houvessem 
-ou não celebrado os respectivos Contra
tos_de Repasse com aSunamam. Tal Por
taria, prevendo condições favoráveis de 
prazos e encarg_os, não foi aceita pela 
Kommar foi transferido do Departamento 
de Construção Naval do BNOES para o
Departamento Judicial do Banco com 
vistas às proVidências _cabíveis no âmbito 
do contencioso_ do Banco. Tal documen
tação, remetida em 29-5-87, pelo BNDES 
à Procuradoria da Fazenda Nacional, foi 
encaminhada por esta à Procuradoria da 
República, com vistas à cobrança judicial 
da dívida pelas vias ordinárias - Proces
so Administrativo n"' 
10768.015.010/87-19 - conforme Ofi
cio PFNIRJ n"' 174/88, remetido ao Banco 
em 3-2-89. 

Estou lendo, Srs. Senadores, a resposta ofi
cial do MinistériO do Planejamento. 

Vale esclarecer que, em função da obri
gatoriedade remessa do processo-à Pro
curadoria da Fazenda e posteriormente 
à Procuradoria da República, o BNDES, 
por falta de amparo legal, não pode tomar 
nenhuma outra medida para resguardar 
os intereSses do FMM, Fundo de Marinha 
MerCante, no que se refere ao assunto 
Kommar, quer na esfera administrativa, 
quer na jódicial. 

4-Em 19-6-87, o BNDES e a Trans
roll _Navegação S/ A celebraram 3 (três) 
Contratos de Fmanciamento para a cons
trução de 2 (dois) navios rool-onlroll-off, 
de 12.400tpb cada um, serido 2 (dois) 
créditos à conta de repasses das Unhas 
de Crédito BlD e Eximbank do Japão e 
uma à conta âe recursos do Fundo de 
Marinha Mercante, cabendo ressaltar que 
a operação referente à linha de crédito 
BID foi liquidada em julho/89, estando 
a Transroll adimplente com relação às 
obrigações assumidas para com o BN
DES e FMM. 
5-Em 16-9-87, o BI'IDES foi infor

mado oficialmente de que 2 acionistas 
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da T ransroll - Srs. Witshíri..Qto~ríB-arbe!tO 
de Vasconcellos, detentor de 33, r3% do 
capttal da EniPresã, e- Ríchard -KlTén, de
tentor de 11,32% ---háVíaffi-ãdquirido 
a totalii:iad_e das ações da Kommar aa. 
Marítima S.A. na proporção de 50% ·para 
cada um dos adquirentes. - ---

Por força da comunicação feita à 
Tràn-sroll_de que a conCeSSãõ -de-nOVOs 
fin~anciamentos- à- Empresa estariam Ve~ 
dados em função de a Kornmar e a Tril.ns
roll pertencerem então ao mesmo Grupo 
Econõmico e em face 'do Il1adimpierTien
to da Kommar pera-nte- o FMM, em 
30-9-8-8, Os S-rs. Wã"Sfiingfci-rlBarbeito de 
Vasconcellos e RiChard Klien- cederam ·e 
transferiram a tOtalidade das aç:ões da' 
Kommar a terceiroS, retiranao--se, -_pOr 
conseguinte, da Díretoiiéi da Empresa. 
6-A operação destinada à aquisição, 

pela Transroll, de 2 novos- naViOs iolf-on 
rol/Moi{. de 21.000tpb cada um, foi apre.. 
vada pela Díretor·ia -do BNDES em 
20M7M89,_através da Decisão n9~9237S!;!, 
encontrandoMse hoje_em fase de centraM 
tação." 

Diante deste verdadeirO-n?latórlo sobre a si
tuação do "Karisma" e das emPresas -e pesM 
soas envolvidas no processo de_ sua aquisição 
e uso, parece não restar dúvida alguma que: 

1 ~) referida embarcação foi adquirida e re
gistrada pela empresa Kommar sem_ que até 
a presente data tenha havido qualquer decla
ração de dívida por parte desta empresa rela
tiva a esta operação perante o Governo bra
sileiro; 

.2?) esta embarcação está sendo operada 
com _resultados comerciais à empresa Kom
mar desde 1984; 

39) a Procuradoria da República, inexplica
velmente, até a presente data, não tomou qual
quer iniciativa administrativa ou judicial no 
sentido de obrigar a empresa Kommar a de
volver o navio, ressarcir a União pelo uso inde
vido da embarcação durante o período em 
que esteve sob seu controle_ e uso, ou firmar 
contrato de dívida perante o Qovemo;· 

4~) a empresa Kommar esteve, até 30 d_e" 
setembro do ano passado, sob o controle de 
sócios da_empresa Transroll, a saber os __ Sfs.
Washington Barbeito de 'lasçonc~llos e_ RiM 
chard K!ien, e, portanto, sob controle do grupo 
Transroll, tendo, durante este_ período_, cele
brado indevidamente - pois o grupo _estava 
inadimplente com o Fundo de Marinha Mer
cante- contrato com o BNDES para a aquisi
ção de doíS navios;-- _ _ _ ~ _ _ __ _ _ --~ ~" 

59} só em 16 de setembro de 1987 o BN
DES teria tomado conhecim:.enro·ae-que havia 
qualquer irregularidade_ no· processo;- tendo, 
então, supostamente preferido pedir a estes 
Senhores que se retirassem da empresa Kom
mar, o que vieram a fazer um ·ano depois -
a 30-9-89 -'"""""• em lugar de sustar as l1beraç6es 
do -contrato firmado três meses ante_s;_ _ _ ___ _ 

6~) sem qualquer respeito ao efárío público 
e normas elementares de proteção ao Fundo 
de Marinha Mercante, em lugar de impedir 
que referidos sócios se retirassem da Kommar 
antes da definição do débito pendente do na-

-vi<? KãfíSma;~ó~BNDES, Simplesmente; re(:g· 
nhece qae comuniCou a Transroll de que esta 
empresa-não~pd'deria mªis tomar fil'!ancia
mentos no banco oficial enquanto o grupo 
não se desvencilhasse da Kommar, que estava 
inadimplente p9r força do débito não- assu
n_:~ido _nem quita dó ·com- a aqiliSiÇãó -ao Ka-
risma:·-- · 
-=-7:) isso ~osto, -o_ BNDE$, aberta e ofictal
m·ente, ilõs.dedara-qlú~-a Transroll se encontra 
·em fase de contratação-de mais dois navíos 
merc;.:rntes roll-on-roll-off, semelhantes ao Ka
rfSma, de 21 .OOOfpO Cada um, conforme Deci
São de Dfretoria nQ 292/89/89. --- = --

----:-Ora, r:ne.u_~:$eilhore_s, Se a questã-o-do Karis
majá se OOTISiitufa: rlúilt verdaderro- absurdo, 
esta, ãgora, o1_1de um 9-rUPo inadimplente com 
Cf'<Jovemo ·se desvencilha de compromissos 
inarr_edáVe!~ c_õ!TI~ o -P?lfri~h~~fl"@l[~~o.-depois 
de-goZar Cõmefcíãlrilenfe õ--u:s·õ-do KartSma 
durante anos, simplesmente transfeririâo suas 
açôes da e_rne_re_~~_pr~e_r!~tá!i_a if~s~ ~mbar
ca~â_9~ é sil!lplesmente estan:ecedora. - -
-- · Nã9 posso- adrilitir que o BNDES, cOrO toda 
a tradiÇão que desfruta e que se constitui;-ão 
longo da história industrial do Brasil, no instruM 
memo-decisivo das ti'ãnSfoiTilãções por que 
passamos, tenha agido ingenUamente nesta 
-questão. _ _ -- -_ _ _- _- _ 

o BNDES jffinatS podei-ia ter f:iêfi-ritüdó-aO 
grupo TransroU desvencilhar-se da Kommar 
sem-an:tesresolver o-débito do navio KãriSriia. 
Esta assocraçao.-aliás, era, talvez, a única espe· 
rança do Goveino para receber os 31 milhões 
de dólares inVe"stido nesta embarcaçáo, _acres
cidos, naturalmente, dos juros pertinentes pe
los longos anos de inadimplência e dos lucros 
obtidos· com o uso da referida embarcação 
-desde 1984. 

Estamos, na verdade, diante de um fato gra
ve. 

A questão do navio Karisnia é um ponto 
çl~ honra do pOV() brasileiro, cansado de tanta 
impunidade,-~ _em particular, do_Senado fedeM 
ral, onde .o_as_s_unto~foLs.usdl<Hio_, por denúncia 
à CPI da CC:iffUpçãO, _e ã.Qgra;· por: respOsta 
do _Min_i_stro-Chefe. da Seplan a _meu requeri
mento de informação que riàO ã.peilãs Cofifir. 
ma preocupações sobre o débito da empresa 
Komm·ar pefàli.te_o Qoyemo, mas, sobretudo, 
dos mecanism9s, nã9 muitq perp explkad_os 
que permitiram áo BNDES-e ao_ tribuna! Marí
tii'no _aLif.Orizãi" "transferência acionária de uma 
empresa _em débito moral e financeiro com 
a Nação brasileira. 
_ ~ 0--GOvemOJ~:ederar tem _que _explicar tomo 
isto aconteceu. 1sto é uma barbaridade. Não 
podemos tolerar. 

Tetn que abrir inquérito para saber como 
foi autorizadã--a venda da Kommar, primeiro, 
à Ttãnsroll, e em segundo lugar, como foi 
passivei aos sócios desta úlfiiri"ãSaireiri-"ilesos 
deste processo -simplesmente transferindo 
suas·açôê$_·~nercei_ros, que q.aqui a pouco 
transfe-rrrão-a" CJuaitoS, qile por SUàVei-áSVéii
de_r~Q por qualquer valor sifubõliCO-a qUalquer 
desavisa9,o, para diiê-lo "banana" ou "laran-
ja"... ----- ------ --------------- -----

Não podemos tolerar mais. 

:-Abra-se inquérito: Apurem.;-se responsabi
lidades: Punam-se os ·culpados. lmita-_se a 
UóiãO na posse lriledíã.ta ___ do navio ~aôsrilã" 
e, Sé necessário, in®Eiiiha ne_s(a empresa de 
nome Kommar a fim c<:le- prevenir embaraços 
e prejuízos ainda majores e insanáVéíS ao·pam~ 
mônio e a moralidªde públicas. _ 

__ Era ·o qlie ~inha a ~z:er, Sr_. President~. (M_ujto 
Bem!) - - - ---

- Durãnteô disCurso dOSi'.~Jiilitl]x_ ""ªgét
Ihães, o- Sr. Pompeu de_ Sousa,_ 3~ S~ 
táiiô, deixa a_ Cadi!Íra difx""eiHéiida, ·que 

--eocupãaa -peJo sr.- AntôiliO-LUíi Maya, 
SUPlente de SecretáriO. o--"- - ----= - - ---

0 SR. PRESIDENTe (Antônio Luiz Moyo) 
- Por gentil concessão do nobre SE:nador 
Jarbas Passarinho, inscrito para fãlar J1este ho
rário, concedo a palavra ao nobre Senador 
Pompeu de Sousa, 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB-
DF. Pronuncia o seguinte-discurso.) -Sr. Pre
siâente, Srs. Senadores, a cessa-o--é-- a-p-enas
com relação ao horário, ·não de vez. 

c-omõ V. Ex.' e os nobres COlegas~ SrS. Seria:: 
dores, sab~m. eu, por estar sempre aprisio
nado na cadeira que V. EX~ õra Ocupa, n_obfe 
Séríador Antônio Lt,~Lt Ma)ta, vivo semPre en: 
g~Sg"1l"do -e- emudeCidO, corsa- Qiie é cofàrã 
meus hábitos. Aqui, neste plenário, fui sempre 
um- falador, ora fazendo discursos própriOs, 
ora aparteando os discursos dos companhei
ros-tio Senado Federal. No entanto, tenho não 
um discurso apenas, mas uma pasta inteira 
de discursos, não de textos de discursos. por
qüe não- tenho tempo para escrevê-los, mas 
de assuntos para discursos. De frustrações de 
discursos não- pronunciados, esta pasta está 
cheia deles. -- ---

Ontem, por exemplO, eu deveria ter come
morado o "Dia da Criaflça" caril a-Câ.rta-Ma
nifesto de Belo Horizonte, do XXVI COngfesSO 
Brasileiro de Pediatiía, que durou cinco diaS 
e teve a participação de cerca de quatro mil 
especialistas-l:la área de todo o Brasil e do 
exterior, que fez uma denúncia da maior Qfavi;_ 
dade: por falta de alimentação, unia criança 
morre neste País a cada vinte minutos. E õ
qu-e está havendo, neste campo, no Nordeste, 
eles chamam de "um verdadeiro massacre", 
Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Ontem foi o dia das comem-oraçôes-dO ''Dia 
da Criança" e eu, se n~o estiVesse .aprisionado 
na direçã:o dos trabalhos, deveria ter-me servi~ 
do da_quela oportuhidade, para fazer esta de
r;iUncia, de vez que não há muito que come
morar com uma situaçãtrcomo êsSa. 

·Sr. Presidente, hóje eu nlió poderia mesmo 
calar; e o motivo- te-m muito- -a: ver" também 
com a infància-e'cOm a adolescência, neste 
País. Refiro-me ao desafOrado locaute que oS 
donos das es~olas particulares, no Distrito Fe
deral, estão promovendo, afrontando a s.ode
dade e os três poderes deste Pais, sobretudo 
os três poderes do Distrito Federal, -um' dos
quais é,- cumulativamente, este próprio Sena
do Federal. 

Rea1mente, Sr. Presidente e Srs: Senadores, 
quaqdo por iniciativa da Procuradoria-Geral 
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da República - que, pelas novas disposições 
constitucionais, tem a sua função de advo~ 
cada da sociedade, um papel desenvolvido, 
ampliado e incrementado" em todOs os senti
dos para melhor cumprir a sua função social 
importantíssima - quando, por iniciativa da 
Procuradoria-Geral da República, a polícia 
prende em flagrante um criminoso, porque 
estava descumprindo uma decisão judicial, 
afrontando, assim, o Poder Judiciário, os vá
rios comerciantes do ensino, os vários merca
dores da educação ou da deseducação neste 
País -talvez devesse melhor dizer da desedu
cação neste Pais - afrontam os três poderes 
do Distrito Federal e da própria União, com 
um movimento cuja ilegalidade, cuja iriconsti
tucionalidade é flagrante. 

St. Presidente e Srs. Senadores, eles são 
os grandes beneficiários, porque, além do pa
gamento que as famílias dessas crianças e 
desses adolescentes, os seus pais, fazem para 
que os filhos sejam ali educados ou desedu
cados- não vou entrar no mérito da questão 
da qualidade de ensino nem, sobretudo, da 
ideologia do ensino que ali se pratica-, esses 
educadores-c:omerdantes, ou melhor, comer
dantes supostamente educadores, afrontam 
os três poderes num movimento de absoluta 
ilegalidade, de absoluta inconstitucionalidade. 
E são os grandes beneficiários porque se be
neficiam, inclusive, com a verba pública, de 
vez que não conseguimos fazer valer, na Cons
tituição --em grande parte em função do 
Jobby desses mesmos comerciantes - que 
a verba pública fosse exclusiva para a escola 
pública. Eles se beneficiam do dinheiro públi
co, do dinheiro do contribuinte, e ainda comer
ciam com a educação das crianças como se 
fossem donos de uma quitanda ou um super
mercado. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
estão ele_s afrontando a sociedade, estão 
afrontando os Poderes deste País. E se os Po
deres deste País e, sobretudo, os Poderes do 
Distrito Federal ainda não intervieram nessas 
escolas é porque estão omissos. E é cóntra 
essa omissão que venho gritar, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, porque o Poder, sobretudo 
o Poder a serviço da democracia, a serviço 
da educação, a serviço da cultura não pode 
ser omisso. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Ouço 
o aparte do nobre Senador Chagas Rodrtgues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - O protesto 
de V. Ex" tem toda procedência. Lamentavel
meitte, estamos neste_ País de tantas crises 
e às vésperas de uma eleição preSide,ndal. 
Esperamos que a eleição se realize com a 
maior brevidade possível, para que o País te
nha governo. Educação, diz bem V. E>r, não 
é negócio. Quem quiser enriquecer, quem qui
ser viver bem, que vá para a produção honesta,. 
dentro da lei, que vá pafa a indústria, para 
o comércio, para a agricultura, enfim, que vá 
para qualquer uma dessas atividades lucra
tivas, como acontece em todas as democra-

_cias. Mas o que não é passivei - e V. Ex' 
diz bem - é permitir que algumas escolas 
privadas cobrem mensalidades muito acima 
dos fi1dices de inflação, criando problemas 
económicos e psicológicos difidlimos para os 
próprios alunos, que não entendem, que se 
vêem privados de freqüentar a escola, porque 
os pais não têm os recursos necessãrios. De 
modo que esse protesto de V. Ex• tem toda 
procedência A Constituição assegura educa
ção fundamt::ntal para todos. Nós, por uma 
questão de formação democrática, permiti
mos, ao lado da escola pública, a escola priva
da. Mas não a escola privada nessa situação, 
em que a esco1a públiCa, de modo geral, ainda 
não_ funciona bem, por vários motivos, e muí
tvs são quase que obrigados a ir às escolas 
privadas. Estas muitas vezes, se aproveitam 
disso para, constituindo um oligopólio, estabe
lecer mensalidades exorbitantes. Que se deve 
fazer? Aí está a crítica, a crítica{roced~nte. 
V. ~tem a nossa solidariedade. necessário 
que o Presidente da República, que todos _os 
dias baixa medida provisória, edite uma que 
venha defender o povo, que venha defender 
as crianças, que venha coibir severamente a 
exploração, Impondo nélo só a pena privativa 
de liberdade, mas - a Constituição perrnite 
- estabelecendo perda de bens para esses 
que teimam em, long~ de uma política de 
solidariedade hwnana e de democracia social, 
colocar a sua cupidez acima dos superiores 
interesses do nosso povo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Muito 
obrigado, nobre Senador Chagas Rodrigues. 
V. Ex' diz muito bem; porque, na verdade, o 
poder público está abrindo mão do seu direito 
e do seu dever de fazer cumprir a Constituição 
e as leis deste Pa:ís como deve e como muito 
bem exige o nobre Procurador-Geral da Repú
blica, João Batista de Almeida, a cuja aprova~ 
ção do nome no Senado tive realmente a _ 
maior satisfação de dar o meu voto favorável, 
por se tratar de umi:dlgui-ã da maior dignidade_ 
e -do maior respeito, para a funçáo de procu
rador da sociedade. 

_ Este GOVerno, que subSid!a O comércio da 
educação, ou da subeducação, ou da desedu
cação, deveria, na verdade, aplicar os recursos 
do contribuinte, os recursos do Erário para 
dar uma educação pública digna neste País, 
para aumentar a rede escolar pública, não só 
aumentando a rede escolar pública, como 
qualificand~ os professores, dignificàn"do a 
função do professor, dignificando o seu traba
lho, dignificando o seu ensino, dignificando 
a prepa_ração e o aperfeiçoamento profissional 
do professor. Essas verbas são jogadas no 
comérc!o do ensino, em desproveito çie todos 
esses serviços públicos que ao Governo com
pete executar. Com professores com o níveJ 
salaríal que temos ai, com as escolas públicas 
caindo aos pedaços, realmente a escola do 
poder público, a escola pública, que é um 
dever do Estado - um dever dó Estado para 
tOdos os cidadãos, para todas as crianças e 
adolescentes deste Pais, está-se transforman
do num comércio para comerciantes esper
tos, que ainda levam as verbas públicas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, apresentei; 
neste Senado, ora em tramitação, projeto que 
estabelece que os profiSsionais da educação 
e da saúde devem ter o seu salário mínimo 
no mais alto nível de salário mínimo existente 
neste País, no mais alto rúvel de idêntica quali
ficação acadêmica. Espero que esse projeto 
seja aprovado. Na verdade, é preciso que nós, 
fazendo essa anticelebração do '"Dia da Crian
ça", termínemos finalmente esta intervenção 
lembrando uma frase dita muito bem, ontem, 
no programa do Tribunal Superior Eleitoral, 
pelo candidato do meu Partido nosso colega 
_Senador Mário Covas, que não dto literalmen
te, porque não anotei, mas é mais ou menos 
o seguinte: "Fala-se muito no problema da 
criança; pobre é a sociedade na qual a criança 
é problema". 

Essa sociedade é que é um problema, por
que a sociedade que tem a criança como pro
blema, na verdade, é wna sociedade crimi
nosa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito 
bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, rejubilo-me de ter da
do oportunidade ao Senador Pompeu de Sou
sa de falar antes de mim, porque vou contestar 
algumas das colocações _de S. Ext, menos, 
evidentemente, a crítica ao Jocaute. Nesta es
tou de acordo com S. Ex" e com o Senador 
Chagas Rodrigue_s. Acho que nenhuma escola 
particular deveria utilizar esta arma, que é a 
contrapartida da greve, porque a greve é admi
tida na Constituição, e a greve do patrão e, 
no caso, a greve da escola particular, não é 
permitida. -

Mas é preciso que tenhamos serenidade na 
análise desse problema. O Senador Pompeu 
de Sousa, meu velho e qUerido amigo, é muito 
fácil nos adjetfvos. Quando S. EX' se empolga, 
é urna torrente_de acusações como, por exem
plo, agora, feitas aos proprietários de escolas, 
aos professores que mantêm escolas particu
lares, chamando-os de mercadores da dese
ducação, donos de escolas que representam 
quitandas ou supermercados. Onde estão as 
escolas católicas, as escolas cristãs em geral? 
Onde estão as escolas particulares, que não 
fazem o mercadejamento da educação? 

O Sr. Pompeu de Sousa -Permite-me 
V. Ex!' um aparte, nobre Senador Jarbas Passa
rinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -A.cho 
muito cedo para V. Ex" me apart~ar, mas eu 
me rejubilo ... 

O Sr. Pompeu de Sousa- Já havíamos 
coinbinado, anteriormente, que eu ficasse pa
ra aparteá-Io. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Real· 
mente, mas V. Ex", parece que, desatento à 
minha solicitação, já ia subfndo para presidir 
a nós todos, 
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Então_, gostaria que V. Ex" aguardasse um 
pouco mais, porque, eu lhe dando máis múni
ção. V. Ex!' terá mais condições de atirar contra 
mim. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Não ia atirar 
contra V. Ex•, ia apenas ressalvar a escola que 
a Igreja pratica neste País, que é algo diferente 
dos mercadores. Nem todos são mercadores. 

. J~veZ __ ~:-_f;x" [l~QJdSª~~ ª~meJ>oo~.Jin_g.va
gem que q _S_enaçlor_Pqmpeu de Sousa em 
relação_ a esse proprietário do Colégio Minas 
GeraiS, José Pío de Abreu, e seu filho Antônio 
José de Abreu. 

O Sr. Po~peu de Sousa - Aliás, não 
QS_ c_onheç:o. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Aos 
O SR. JARBAS PASSARINHO- V-7 E.x' quafs ó Senadoi- Pompeu de Sousa, não os 

vai de ressalva em ressalva, eu espero. conhece_!l_d~çb_é_I.'!IºL! ~ _c;Qm..[lQSO~ _ 
A primeira, V. Ex" já não aceita, reálmente, ASSTSfi, Õntem, se não· me engano, a um 

se voltar contra a Igreja Católica. Ela é muito prõgra-ma·de televis.ão do SBT, cujo cond_utor 
poderosa. do programa;Sr. Boris C:iso,Y, terminava com 

O Sr. Pompeu de Sousa -Porque sou este comentário- ele usa fazer comentários 
católico, realmente, e não porque ela seja po- em cada bloco: ''Curioso este País! Num País 
derosa. em que os bandidos estão soltos, num País 

o SR. JARBAS PASSARINHO _ Mas em que se declara que dezenas de milhares 
era preciso que 0 meu discurso surgisse para de bandidos estão soltos, porque não há se--
que v. Ex" fizesse. a ressalva. Na ocasião, v. qoer r:omo·-prendêMlos e muito menos c-orno 
~. como católicO;-esquec_euMse dos 10 man- jogáMJos no xadrez, porque não há xadrez para 
damentos. ___ ~~r~ndeMse um ___QI_ofessor. chamand~o_d_e_ 

baodidQ~ porque ele se recusa a cumprir uma 
O Sr. Pompeu de Sousa -sou cat6Hco lim1iiiif~- baseado na lei que ele admite que 

até hereditariamente. lhe dá sustentação". _ . "_ 
O SR. JARBAS PASSARINHO _ Eu~ É uma posiÇão equfvocáda a do professor. 

sou pot ttãdição. Já fui praticante e hoje sou Acho qu~ _a _limj!Jar -~~~ _ d~V<L_Çl!_JTlprir. É uma 
apenas por tradição. Creio em Deus, con.Side- posição ~quivocaaa, mas dtracterizar esse 
ro-me cristão, mas não vivo nas sacristias, não professor, esse diretor de uma escola como 
vivo nas naves das igrejas, d~ m_?ln_eira queL um bandido e deixar fora da cadeia aqueles 
até ao contrário, quando [a, como militante envolVidos com _o_ na;rco!rá_fi<:o, aqueles que 
e católico feJVOroso, à igreja, 0 fundamental estão l_evandO_ ãs criança~ - a _que S. ~?<" o 
para mim era a homilia. Senador Pompeu de Sousa se-referiu ainda 

Na minha terra, Senador Pompeu de Sousa, há pouco ....:..:. â prática da cõcaina, da morfuia, 
havia uma coisa muito curiosa; eu era adoles- ~- !!JaCOnJla . .:._ ~ -~m_P:ª-í_§_ ~r_MI]_o! _ 
cente nessa época e minha irmã, que é minha O Sr. Pompeu de Sousa --V-. Ex" não 
madrinha, era da Ação Católica e me influenM me julga, de maneira _alguma, participante 
ciava muito. famas a uma igreja no bairro em dessa área, nem partidário dela. • 
que morávamos e o interessante era -que, 
quando chegava o momento do sermão, da 
homilia, os homens retiravamMse para a porta 
da igreja, e só ficavam as mulheres ouvindo 
as palavras do padre. E eu participava, pois 
queria ouvír a doutrina, queria exatamente me 
forrar na doutrina, sabendo que estava no caM 
minha certo... -

O Sr. Pompeu de Sousa -Como con
vém à inteligência de V. EX. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Obri
gado, mas V. Ex• não me irá elogiar tanto a 
partir do momento que eu CfitTCá-Io.---~- --- -

O Sr. Pompeu de Sousa - Não esteja 
V. Ex~ certo- disso, pois há muito tempo nós 
nos criticamos reciprocamente e nos el6gia
mos reciprocamente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Isso 
não afeta a amizade, de modo algum. 

Gostaria de começar dividindo essa bateria 
de oposição, porque a- oposição fOi carã.cteM 
rizada aqui pelo discurso rápido do Senador 
Pompeu de Sousa e pelo aparte imediato do 
Senador Cliaga.S Rodrigues: __ Pre~n,dg c~m-~ _ 
quistar o Senador Chagas Rodrigues para çiiM 
minuir a força da oposição. Então, comec~_l 
dizendo que com o Seilador Cfia.gaii RodriM 
gues estou de acordo, porque S. Ex" condenou 
uma prática que a Constituição proíbe. Estou 
plenamente de acordo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não! 
Nãol Se V. Ex" usasse maconha, ou fosse con
sumidor de heroína, eu veria pelo seu procediM 
menta. naturalmente suas pupilas estariam di
latadas e V. Ex" falaria sem a conexão verbal 
que tem hoje, e que todos nós admiramos, 

O que coloco ao Seri.à06r· C!lã9as Rodri
gues, e _acompanh_ando_õ racjocfnio de~~-1=7. 
é-que-s.-EX" pOS exatiin1el1te -o-di dó na ferida, 
corno--cosrurnamos dizer. S. Ex"' rho:strou que 
a-causa fundamental do que está acontecendo 
é a ausência _do poder público na sua respon
sabilidade de proporcionar educação às crianM 
ças de 7 a 14 anos. 

·-o- Sr. Pompeu de Souza - Concordo 
com V. Ex• e __ com o Senador Chagas RodriM 
gues. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. EX' 
concordou com ele em _ség~lçfª_."~t_oy __ mo_s- __ 
tran:do é que V. &',_na !QiC:Jativa que faz, depois 
sen~e--se obri_gado, porque é uni homem justo, 
a recolher os apartes que lhe são dados, quanM 
-do _es~º--Qe aÇQTJ:kLcom o seu ponto de vista 
e a sua çonscl~nçia. " . _.. .. . . -. -

. ___ ,_9ra, er!_tão_Al:l_gQ-?Wiª.d..e.mostrar um ponto 
aqui, nobres S.enadpr~li,_Q_uando_ assumi o Mi-
11istério dã EduCaçã_oe epi.197Q__pr~ticamente 
- era fim de 196§ - éramos um dos quatro 
-últimos países do Mundo que s6 davam esco--

l~ç~o ~.quàtro anos. Éramos nós, PortuM 
gal et pour cause, e mais dois paises africanos. 

Quando passamos para o programa de oito 
anos, eu tive, nessa ocasião, a _oportunidade 
de ter uma entrevista com um grupo brilhante 
de_jomalistas chefiados pelo jornalista Pom
peu de Sousa- foram oito horas de gravação, 
se não me equivoco,.,.... em que S. EX" também 
ficou bem impressionado com as nossas in
tenções e os nossos objetivos; ~ós mostramos 

O Sr. Pompeu de Sousa- PermitaMme 
V. Ext lembrar que fiquei tão bem impressioM 
nado que, no dia seguinte, um general, que 
dirigia um Serviço do próprio MinistériÕ -
se não me engano, algo ligado à Moral e Gvica 
- denunciou V. EJ.1 como comunísta. 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Talvez 
não tenha sido no dia seguinte, mas já tratei 
desse assunto e voltarei lá, Ele praticamente 
não me denunciava como comunista, mas fui 

-tido, durante aquele período, com<:r·am es
querdista infiltrado na Revolução- este é que 
é o problema -por causa de idéias. Eu tinha 
vindo para a vida pública forrado na doutrina 
do Solidarismo Cristão, e isto causava espécie 
a alguns conservadores radicais. 

ora, entãO quando tiveinos ·a audácia _de 
passar de 4 para 8 ànos a escolarização obriM 
gatória, tínhamos que elevar, portanto, a gra:
tuidade dos 7 aos 14 anos. Isso foi cons1de· 
r~do por muita gente como sendo um ato 
de um visionário. Hoje está aí a escola de 8 
anos. DiziaMse: "Não pode passar de 4 para 
8 anos, porque as escolas de 4 anos não têm 
nem giz!". Esses eram os pessimistas - o 
discurso dos pessimistas. 

Nós rompemos essa barreira dos pessimis-
tas, pessimistas que _eu digo sempre que tenho 
profundo desprezo por eles, porque li urna 
definição que nunca esqueci: "Pessirilista é 
aquele cavalheiro que se sente mal quando 
está bem, pelo medo de se sentir pior quando 
estiver melhor". Nestas condições; não· sóu 
partidárío dos pessimistas, mas, também, não 
sou oti_n:tista de pés fora do chão. Então, __ o 
que fizemos? Passamos para os 8 anos. 
· Havia, nessa ocasião, o salárioMeducação, 
que nunca foi derrogado, porque foi uma lei 
do Presidente Castello Branco. Ela é ancilar, 
ela não é, evidentemente, o elemento fundaM 
mental do Orçamento, mas é um grande awáM 
lio. Nós estávamos, justamente, jogando,_ em 
grande parte, as versas do salárioMedi..tcação 
nas gerações de novas escolas, na construção 
de novas salas de aulas, porque aí está o gran· 
de problema para a solução do analfabetismo. 
t porque, enquanto tivermos uma escolariM 
zação baixa - tínhamos uma escolaridade 
de 4 anos e uma escolarização baixa --nós 
vamos ter analfabetos, inevitavelmente. 

Ora, essa esco1arização, no Statistlcal Year 
Book, da Unesco, de 1965, mostrava que an
tes de 1 964 tínhamos no Brasil 51%, apenas, 
de taxa de escolarização. O que Isso signifi~ 
cava? É quase um jargão dos educadores, 
não é? 

A escolarização é aquela fração que há entre 
o número de salas de aulas existentes para 
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as crianças de 7 aos 14 anos, tomando-se 
c:omo denominador que é considerado pelo 
número de crianças que necessitam da escola 
Vou tentar traduzir melhor isso. Para cada gru
po de 100 estudantes, por exemplo, 100 estu
dantes potenciais, para cada grupo de crian
ças-de 7 aos 14 anos, havia no Brasil apenas 
51 vagas de escola. Quarenta e nove já esta
vam marginalizadas para esperar chegar aos 
15 anos de idade que, de acordo com a Unes
co, é quando_ se caracteriza o analfabeto; é 
quando ele perdeu a oportunidade de ser alfa
betizado ao longo da escola formal, dos 7 aos 
14 anos. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Permite-me 
V. Ex' um ligeiro aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois 
não. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Isso levava 
ao despropósito das salas superlotadas e até 
dos turnos extraordinários. Quando passei pe
la Secretaria de Educação, havia três turnos 
sucessivos de um número de horas pratica
mente teórico e havia até um turno que era 
chamdo de "turno da fome", que era da hora 
do almoço; ninguém almoçava e também nin
guém aprendia nadal Eu procurei extinguir 
isso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Exis
tia aqui em Brasma? 

O Sr. Pompeu de Sousa-Aqui, em Bra
sília! Quando fui Secretárfo de Educação en
contrei essa herança maldita, o "turno da fo
me". As crianças ficavam, se não me_ engano, 
quatro horas, não me lembro -já disse que 
número não guardo bem - envolvendo toda 
a atividade escolar que, na verdade, acabava 
sendo duas horas úteis, na hora do almoço; 
na hora em que deviam comer a não tinham 
merenda escolar, o que é incrível. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Isso 
é absolutamente incrível, como V. Ex~ diz, por
que, quando assumi o Governo do Estado 
do Pará, na minha terra, com temperatura alta 
permanentemente, havia o sexto turno que 
era exatamente este, das 11 das manhã à uma 
hora da tarde. Eri.tão, era -Intolerável, era insu
portável, porque as es.colas tinham que fazer 
seis turnos para poder corresponder à parte 
da demanda e nem assim supera a demanda 
total. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Como V. EX" 
vê, o problema não é só paraense. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E 
quanto à merenda escolar, que até hoje tem 
esse nome, "Campanha de Al!mentação Es
colar", tivemos, tambéffi, a iníciativa de, com 
o Governo do Presjdente Médici, ficar numa 
posição que considerávamos extremamente 
constrangedora. E c;iual era essa posição? É 
que a merenda era feita com doação ameri
cana e era uma doação forçada, porque, na 
verdade, o acordo entre o Brasil e os Estados 
Unidos, para este fim, era objetívando a partici
pação do Brasil num percentual razoável das 
despesas, e o Brasil não o pagava há 1 O anos. 

TivemOs a honra de, ao longo dos quatro 
anos de Governo, entregar ao Presidente Mé
dici a solicitação de que Sua Excelência convi
dasse o governo americano a transfe~ir este 
apoio para outro país, possivelmente a Bolívia, 
que, por exemplo, estaria com um problema 
maior do que o nosso, porque tínhamos assu~ 
mido totalmente a responsabilidade com a 
merenda escolar, que era mantida, inclusive, 
no período de férias, porque as crianças, mui
tas delas, só tinham uma alimentação por dia, 
que era ·exatamente esta. Então, no período 
de férias mantínhamos a merenda escolar. E 
V. Ex", nobre-Senador Pompeu de Sousa, che
gou em que ano à Secretaria? 

o sf~ Pompeu de Sousa- Exatamente 
no ano em que o regime que V. EX" disse 
que nao era aUtOritário, nem obscurantista foi 
deriubado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Prl· 
meiro, eu nunca disse que o regime não era 
autoritário. Se v.- Ex• -recorrer, aqui, aos Anais, 
verá a coragem- do Uder dizer que era autori
tário; totalitárío, não! Aí, era diferente! T otali
tário, não! E obscurantista, também não! 

O Sr. Pompeu de Sousa - Eu nunca 
falei em totalitário. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Essa 
é a diferença! Essa -é. a Qrariâe diferença que 
há em nossa óptica de analisar! E vou mostrar 
aqui que não era obscurantista, jogando para 
V. Ex" 6 que era o regime anterior, o que eram 
as crianças fora de escola, o que era o com
pleto abandono dos humildes nos campos! 
Isso é que era obscurantismo, que era a viga~ 
rice provocada pela retórica do Governo, que 
dizia que estava apenas trabalhando pelos po
bres nos seus programas de_ base, quando, 
na verdade, aos pobres não atendia. Isso sim, 
Senador Pompeu de Sousa, era obscurantis
mo, era velhacaria, retórica, tirando da parte 
do pobre o respeito que ele deveria ter_ pela 
palavra dos governantes! Não havia responsa
bilidade, et pour cause. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Desculpe-me, 
Senador Jarbas Passarinho, por ter provocado 
essa exaltação em V. Ex', um homem geral
mente tão sereno. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É~ 
uma exaltação sagrada, Senador, contra o que 
tenho ouvido aqui, sistemàticãmente, inclusive 
da boca de V. Ex" É preciso que a história 
seja feita agora, sem os preconceitos, sem 
os pré-juízos, para que a História possa ser 
alguma coísa verdadeira para ser compulsada 
pelos pósteros. 

O Sr. ~~mpeu de Sousa - Permite-me 
V.~ esclarecer, por que uso as palavras obs
curantismo e obscurantista? O substantivo e 
o adjetivci? -

O SR. JARBAS PASSARINHO - Isso 
entra em Filosofia. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Não, apenas 
o seguinte: porque, na verdade, havia uma 
doutrina única que não se podia contestar. 

Havia urila ideOiõgia única que não se podia 
contestar, e isso é obscurantismo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Tam· 
bém não é verdade, se V. Ex~ me permite. 
Aliás, não vou dizer que não é verdade, vou 
dizer que não é verídico, porque Machado de 
Assis dizia que ... 

O Sr. Pompeu de Sousa-A contestação 
acabava na cadeia, na tortura e, às vezes, no 
desaparecimento de muitas pessoas, como 
V. & bem sabe. 

O SR. JARBAS PASSARJ!'IHO -Agora 
vamos entrar para um campo bem mais periw 
goso. V. Ex~ foi um opositor sistemático e tinha 
todos os gabinetes dos Ministros abertos para 
a sua freqüência permanente e respeito. Por
tanto V. Ex" não pode, agora, jogar todos no 
mesmo bolo. Um Sobral Pinto era um homem 
ao qual eu não chamaria também de contes
tador, mas um opositor! Quando V. EX' fala 
em contestação, sim. Dias atrás, o Sr. Luís 
Carlos Prestes - que talvez V. EJ(o reSpeite 
- e o nosso Deputado Fernando Santana 
diziam, em relação ao que a China fez na guer
ra dos estudantes, aquela matança na Praça 
Tiananmen: --"o governo que não se defende 
não merece ser governo! "Isso foi dito pelo 
Sr. Luís Carlos Prestes, na lucidez dos seus 
91 anos de idade. Então, havia uma diferença 
muito grande entre uma oposição de __ cons
ciência, como a oposição de Pompeu de Sou
sa, de Sobral Pinto, de Tristão de Athayde e 
tantos_outros, e uma oposição que era ... 

O Sr. Pompeu de Sousa - De Rubens 
Paiva; nosso Colega Rubens Paiva! 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Um 
momentinho, não misture as coisas. Eu nãQ 
sabia que V. Ex• pertencia ao Partido Cóinu
nista. Pertencia? 

O Sr. Pompeu de Sousa- Digo_ Colega 
de Parlamento. 

O SR. JARBAS PASSARJ!'IHO- V. Ex' 
disse; "Colega Rubens Paiva" - Ele era do 
Partido Comunista. Acho que V. EX' está traduw 
zindo. Eu não pensei que fosse. Hoje todos 
dizem ... 

O Sr. Pompeu de Sousa- V. Ex• pode 
citar Luíz Ca~os Prestes e eu posso citar Ru
bens Paiva, sem ser comunista. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Per· 
dão! Então, estol,J f.,]ando, exatamente, daque~ 
Ies que se aproveitaram- V. Ex! me desviará 
do meu discurso, aceito, mas volto à estrada 
real, eu saio da estrada vicinal e, repito, volto 
à estrada, real. V. Ex• está incomodado porque 
eu ia mostrando a vergonha daquilo que der
rubamos em 1964. Nunca fui, como V. Ex" 
é, capaz de colocar todos que estavam antes 
de n6s, no Poder, como sendo mercadores, 
cbrno sendo impatriotas ou o que fosse, ou 
vendilhões da Pátria! E eu nunca disse! Nunca 
disse! De maneira que -é preciSo, ãgora, ter 
um pouco rnals de contenção na linguagem. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Eu não cha
mei ninguém de vendilhões da Pátria! 
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O SR. JARBAS PASSARII'IHO - E, 
agora, é a isso que me proponho, a fazer parte 
do meu processo de educação, e não de lava
gem cerebral de homens como o Senador 
Pompeu de Sousa, por exemplo. Então, havia 
uma diferença muito grande, Sr. Presidente. 
Quando num país totalitário, esse sim como 
disse o Senador, que quem contestasse a 
ideologia ia para a cadeia ou para a morte. 
Isso sim, aconteceu na União Soviética, à von
tade. Os milhões daqueles que Stálin mandou 
para outro mundo mais depressa. isso aconte
ceu em todos os países totalitários, não só 
na União Soviética, como na Alemanha de 
Hitler. Por quê? Porque o totalitarismo obriga, 
primeiro ao partido único, e em segundo, à 
adesão completa e imediata de_ cada cidadão 
à ideologia do país, à ideologia dos detentores 
do poder. Isso é que é tota1itarismo1 E não 
autorttarismo que eu, evidentemente, sempre 
reconheci. Eu não poderta deixar de admitir 
que tínhamos um regime autoritário, na me
dida em que tínhamos um Presidente dispon
do do Al-5 na mão. É evidente que era um 
regime autoritário! Realizamos nossas elei
ções, de qualquer modo. Permitimos, de al
gum modo, que pelo pulmão do Congresso, 
amqa que diminuído de suas atribuições, hou
vesse a palavra da Oposição. 

E. aqui, neste plenário travei batalhas ver
bais enormes com candidatos eleitos pela 
Oposição. Então, querer caracterízclr -regime 
autoritário com regime totalitário, em que_ ne
nhuma pessoa poderia se opor-- coni eu 
lhe disse - aliás, V. Ex" usou bem o verbo 
contestar, porque a contestação era do regi
me. Então, acredito que se o GovernO _li.ão 
tivesse defendido, naquela ocasião, nãO seria 
o Senador Pompeu de Sousa, hoje, Senador 
desta República. Provavelmente, seriam go
verno aqueles que esfamos hoje abraçando 
no Congresso, que fizeram as guern1has de 
Partido Comunista, de todas as suas diversas 
tendências e ramificações. Seriam esses, j:>ro
vave!mente, que estariam no poder. Tivessem 
eles ganho a guerrilha urbana e a guerrilha 
rural, não estariam aqui nem Chagas Rodri
gues, nem Pompeu de Sousa, nem Jutahy 
Magalhães, nem eu próprio, nem nínguem 
porque haveria aqui uma Câmara de chancela, 
como acabamos de ver na União Soviética 
ser destruída agora com a_ P_erestroika, graças 
a esse Gorbachev onde a aprovação era unâni
me, e ai daquele que tivesse a audácia de 
discordar. Isso é que era regime totalitário e 
não aquele que defendi aqui, neste Congresso 
neste plenári.o durante os anos que me coube 
defendê-lo como Líder. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Meu caro 
Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• me faz in
justiça de me supor solidário com o stalinisrno. 
E eu tenho proclamado que Gorbachev é a 
maior figura de estadista do nosso século jus
tamente por isso, por ter posto fim ao stalinis
mo, meu Deus do céu! A indignação de V. 
Ex" contra o Stalinismo parece que me coloca 
solidário com todas as monstruosidades que 
se cometeram. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-- V. 
Ex" me conced~ a palavra? 

O Sr. Porn_p~u de Sousa~ ELi _vou cola
borar com V. Ex' e vou subir à Mesa e deixar ... 
respeitar o setl tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-A Presidência encarece ao nobre Senador 
Pompeu de Sousa solicite sempre o seu apar
te, conforme V. Ex•, aqui, como Presidente 
da Mesa, o faz, na hora oportuna, ao invés 
de interromper. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Por 
favor. J::u peço a v.- Ei' 'que permaneça no 
plenário, porque é a homenagem que eu que
ro preStar a V. EX" contraditan_fjo __ algumas coi
sas. E se V. EX" se retirar _do Plenário, entendo 
isso como um ato que é impossível de enten
der, partindo de V. Ex", que Seria um ato de 
impolidez. 

O Sf. Pompeu de Sousa- Em colabo
ração com V. EX",_ para poupar o seu tempo, 
porque eu o estou invadindo ... 

~O SR. JARBAS PASSARINHO- Nin· 
guém está fe<:lamando: O PreSideri(e não está 
reclamando do tempo. Então eu quero che
gar, Sr. Presidente, onde ... 

O Sr. Pompeu de Sousa- ... e porque 
pOSSC:f'teSfibnder em um discurso, amanhã 
ou depois. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Este 
ê-.. Ym ponto em que, provavelmente, V. Ex" 
vai conCordar comigo, porqUe não poderá dis
cordar, de veZ que é apenas uma questão esta
tística. Por exemplo, de 70 a 73, nesses 4 anos 
que nóS passamos no fv\inistérfo, houve_ um 
crescimento de 300% de vagas no ensino su
perior. O ensino superior era caracterizado, 
naquela altura, assim: para cada 100 mil habi
tantes brasi)eiros_hayia 132 estudantes no nível 
superiOr. A Argentina tinha 770; o Uruguai, 
600-.e muitos; o Chile mais d_e 600; os Estados 
Unidos, 1 ,740~ e o Brasil só ganhava de Hon
duras, Salvador e Gyatemala. 

Firmamos uma priortdade para a formaÇão 
superior em três áreas: área de Ciências Médi
cas, não na Medicina em si, o mé_diCo e sim 
no paramédico. Porque invertemos a ptrâmide 
no Brasil. O normal num-ª área d~ Ciências 
de Saúde, em -qualquer país civilizado, é haver 
três auxiliares paramédicos para um médico. 
TrêS enfermeiras qualificadas etc,, de nível SU· 

perior, outras _embaixo, como enfermefras de 
nível secundário, e depo!s o-s atendentes. 

No Brasil é. o contrário: três médicos para 
cada enfermeira de nivel superior. Começa
mos a incentivar esta área. Incentivamos a ou
tra área que era a formação do m_agLstério. 
Estou lendo agora, neste trabalho da Folha 
de S. Paulo do dia 1 O de outubro, assinado 
pela St' Maria Cecilia Silva~. ~ algo que me 
causa tristeza, porque, ao contrt~rio da oposi
ção que eu combatia, quando aqui a combatia, 
não ~co alegre com a miséria brasileira. Não 
me alegra! Queria até que o Gov~mo _ fosse 
muito bem-sucedido. E o que estamos vendo 
aqui, por exemplo?. 

··o número de analfabetos no Brasil 
voltou ·a auffientar, a partir de_1986, reVer
tendo uma tendência histórica qe mais _ 
de cem anos_ de deCréscimo regUlar; ain-
da que discreto." _ -

Trecho do artigo que estou lendo. O analfa
betismo aumentando, invertendo a tendência 
da redução percentual. Porque o número de 
valor absoluto au..me:ntavÇJ por causa da popu
lação, do cre_sc;imento. Mas o valor relativo 
vinha caindo sempre, há c~m anos. A partir 
de 1986 c_alu. _ _ 

Não foi culpa, evidentemente, do Senador 
Pompeu de Sousa, que era o Secretário de 
Educação do Distrito Federa] e nem do Mi-
nistro. -

O Sr. Pompeu de Sousa- Por escassos 
dez meses, felizmente. Deu-me uma ~xperiên
da muit trtte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Digo 
ao contrário: infelizmente. Porque Já V. Ex" po
deria ser julgado por quatro anos de trabalho 
e não só por dez meses. Era bem mais expres
sivo, estatisticamente, um traba1ho de quatrO 
anos do que de dez meses. Já me.aco_stumel 
também no País ... 

-O Sr. Pompeu de Sousa- Saí com uma 
verdadeira decepção do Serviço Púbko, por 
incapacidade e por impotência. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Isto 
também podemos sentir aqui na própria vida 
de homem público. 

O outro ponto, vejam V. EJc'S: 

No limiar do século 21, o Brasil ainda 
impede o acesso aos bancos escolares 
de 26% de suas crianças, tem um índice 
de analfabetismo que atinge os 20% e 
mantém um impressionante nível " -
isto que mais me chama a atenção para 
o trabalho......;·" de repetência: metade dos 
alunos que ingressam na 1 ~ série do 19 

grau não passam de ano". 

Ora, tínhamos este quadro em 62 e quando 
chegamos ao fv\iniStérfo o noSso objetivo era 
exatamente fazer com que isso se modifica_sse. 
Daí a Lei no 5.692, daí, por exemplo, o proble
ma de ficar o aluno em explicações para poder 
recuperar. Era a chamada recuperação. Uma 
lei que o Senador Pompeu de Sousa, _como 
Secretário da Educ.aç:ã_o, aplicou, e que tem 
partes muito positivas e outras inteiramente 
negativas, porque o Senado e a Câmara exigi
ram uma obrigatoriedade completa e terminal 
ao frm do 29 grau, que não era nosso objetivo. 
Nós negociamos com a Cârnarª_ e o Senado 
e fizemos esse trabalho como obrigatoriedade. 
Depois tivemos que fazer várias mudanças 
através do Conselho Federal de Educação, 
que foram r~ffiendõs na lei. 

O Sr. João Menezes - Permite-me V. 
~ um aparte, nobre-SenadOr? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Pois 
nao, Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes -V. EX, que tem 
a formação militar,_mas sempre demonstrou, 
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em toda a sua vida pública, o seu espírito 
democrático a sua ação democrática, exerceu 
como Ministro na Ministério da Educação 
e no Ministério do Trabalho, talvez em uma 
das horas mais difíceis da vida brasileira, um 
período em que a reação era muito grande, 
como se fosse uma preparação para transição, 
V. Ex" enfrentou todas aqUelas lutas e todas 
aquelas dificuldades, e foi um Ministro da Edu
cação que deixou marcada a sua passagem 
pelos trabalhos que lá fez. O Brasil todo reco
nhece~ No Ministério do Trabalho, V. Ex!' teve 
dificuldades imensas, que somente um, ho
mem da sua capacidade, da sua inteligência, 
do seu espírito democrático tinha levado ao 
fin;t até onde o exercício de Ministro levou. 
Em todos os outros Ministérios, V. Ex" esteve 
no Ministério da Previdência, onde também 
deixou passagem brilhante. Saiu do Ministério 
e as crises nã.o existiram. O dinheiro sempre 
chegou com dificu1dade ou sem dificuJdade, 
V. EX' sempre chegou a bom termo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ape
sar da recessão econômica mundial e bra
slleira. 

O Sr. João Menezes- Mundial e difícil. 
Então, acho que V. Ex' é um homem acima 
dessas críticas. Quando V. Ex' discute, não 
podemos levar para esse ponto de autorita
rismo ou não autoritarismo. É muito melhor 
ouvir a tese que defende, para se poder, de
pois, fazer algum comentário critico ou não 
e receber alguma luz do se está passando 
no Pais. Muito grato a V. Ex' 

OSR. JARBAS PASSARINHO-Nobre 
senador João Menezes, agradeço a V. Ex" este 
testemunho, testemunho de um companheiro 
de Bancada, que, dutrante o periodo chamado 
mais duro do regime presidido pelos generais, 
V. Ex' era oposição a nós também, e o seu 
testemunho, portanto, tem essa grandeza do 
homem que viveu o outro lado da Oposição, 
mas como Oposição-e não como contestador; 
como Oposição ao Governo e não como Opo
sição ao regime. V. ~ dá um testemunho 
que evidentemente me agrada e eu lhe agra
deço multo, e posso até dizer que quando 
saí do Ministério do Trabalho, por exemplo, 
fui saudado num jantar pelas oito Confede
rações brasileiras de trabalhadores e ainda pe
la Associação de Sindicatos Católicos, e dois 
desses presidentes eram tidos como comu
nista e deles tenho o testemunho, que mais 
tarde foi dado, aí, no plenário da Câmara, da 
liberdade que hàvia; a liberdade para discutir, 
para decidir num regime duro, num regime 
autoritário. 

O Sr. Pompeu de Sousa·- Se V. Ex" 
me permite, em diria que sempre considerei 
a atuação de V. Ex•, nos vários Ministério por 
onde passou, uma espécie de oásis naquele 
deserto. 

O Sr. JARBAS PASSARINHO -Até no 
elogio V. Ex" é restritivo. Já que eu era Oásis, 
então, pelo menos, havia água e tâmaras. 
Agradeço a V. Ex" isso. 

Mas o que eu queria mostrar, voltando à 
tese levantada no aparte do Senador Chagás 

Rodrigues, é a ausência do Governo. Passa
dostantos anos, voltamos aos dados de 1962 
que eu criticava talvez com a veemência com 
que, hoje, o Senador Pompeu de Sousa.critica 
o que herdou, quando foi Secretário de Edu
cação. _ 

O que entendo, de maneira um pouco dife
rente, porque, quando deixei o Ministério, com 
a professora Eurides Brito da Silva, que era 
a Diretora do Ensino Fundamental, tínhamos 
o orgulho de apresentar, aqui, no Distrito Fe
deral, urna escolarização de cem por cento. 
TínhamoS, nO Piau~ de V. Ex', Senador Chagas 
Rodrigues, um belo exemplo de investimento 
na educação, como tínhamos em Mato Gros
so. Eram .oS dois Estados que mais me cha
mavam a atenção pelo volume de investimen
tos que faziam inuito acima daquilo que era 
exigido pela Constituição. 

Então, agora, existe ·o qUê"? Existe um pre· 
conceito contra a escola particular, qualquer 
que ela seja. Não se pode colocar tudo isso 
num mesmo nível. 

Vou tocar num ponto muito pessoal que 
o Senador Pompeu de Sousa me há de per
doar. Tenho uma filha que tem curso de Peda
gogia, licenciatura plena e tem uma Es_cola. 

Pois, muito bem Srs. Senadores, durante 
oito anos dessa escola, pude dizer à minha 

'ffiha: vou pagar o déficit do teu ano, porque, 
sendo eu Senaclott.u podes continuar fazendo 
õ teu ide.al: ensinando ~!unos, para que eu 
pague para que tu ensines os ffihos dos outros. 
Então nãO Posso colocar essa escola no mes
mo nível daquilo que o Seriador Pompeu de 
Sousa chama de mercadores da educação, 
quitandas, vendedores de uma causa tão no
bre que não poderia ser considerada na lei 
de oferta e procura, meramente. 

escolas para 7 milhões de crianças que ainda 
não têm escolas no primário, no chamado 
ensino fundamental, é muito temerárío dizer 
que em 5 anos fará o analbetismo desapa~ 
recer. Bom, o que acontece? Pode fazer e pode 
ser objeto da minha frustração, que foi a maior" 
no Mobral, porque alfabetizou milhões de pes
soas e perdeu milhões de pessoas pela falta 
de continuidade, graças à chamada regressão, 
~ois regrediram à condição de analfabetos. 

Agora, o engenheiro Leonel Brii:ola d.edara 
que vai "construir 1 O mil CIEPs para 1 O mi· 
lhões de crianças a um custo deUS$ 10 bi
lhões"; se ele conseguisse fazer isso, se o 
CIEPs nãO foSsem apenas essa sala de visita 
falaciosa, que dá apenas atendimento ao míni
mo de percentual de todas as crianças que 
são necessitadas, ele estaria atendendo a 1 O 
rTiílhões de pessoas, quando, em 1973, eu 
tinha, no-mesmo contingente de 1 o grau, 15,5 
milhões de crianças cursando. Ele ficaria hoje 
provavelmente entre 5 a 8 milhões de crianças 
que não teriam amparo. A mesma coisa do 
nosso Colega Deputado Luiz Inácio Lula da 
Silva. Este é menos ambicioso, ele deseja 
"construir 22 mll eScolas para 8,5 milhões de 
crianças". Pois a 8,5 milhões de crianças ele 
não conseguiria sequer dar universalidade do 
ensino agora, porque esses 8,5 milhões já exis
tem, fora da escola. 

Então, precisamos ver também aqui, no 
nosso·Senado, que vai provavelmente ficar ca
da vez mais rarefeito até o momento _em que 
nós sejamos chamados para a votação do pri
meiro turno, precisamos discutir exatamente 
essas propostas. 

_Vejo agora, para gáudio meu, presente à 
sala, ao plenário, o ex-Ministro da Educação, 
Senador Marco Maciel, uma figura que todos 
nós respeitamos, eu não quero elogiá-lo desde 
logo, porque -pol:le ser que ele esteja contra 
mim e eu não quero amortecer as suas rea
ções. 

Agora, tomar essa atitude, vir o Governo, 
interferir o Governo, ftxar as mensalidades de 
acordo com seus pontos de vista, não levando 
em consideração o custo real da escola e obri
gar a escola morrer por inaniç~o. isto sii_TI, Então, o meu problema é exatamente este:
é cruel, de um Governo que nao assumiu, mostrar as vergonhas que estão hoje ainda 
até agora, a responsabilidade de universalizar na e~ucação, depois de quantos an_os? E diz.~r 
o seu ensino fundamental. que ISSO é apenas fruto de um reg1me auton-

Vejam aqui mesmo, nesta mesma página - tário, é uma injustiça de julgamento. 
da Folha de S Paulo, por exemplo nosso ilus- O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me. 
tre c.olega Mário Covas, no campo da educa- V. Ex' um aparte? 
ç:ão, prometendo "A universalização do ensino 
básico_e..erradicação do_analfabetismo". Oxalá 
se dê isso! Achei que S. Ex• se equivocou 
muito - e eu pouco vejo esse programa dos 
candidatos, muito pouco,Eu e, aos candida
tos, os conheço todos. Não vai ser através 
de historietas e marketings políticos deles que 
vou nludar a_ minh_a opinião. Já os conheço 
e conheço, praticamente, a todos. Não conhe
ço bem o Sr. Marronzinho, esse Sr. Pedreira 
e outr.os mais. Mas aquele sque têm possibi
lidade ele_ chegar, eu os conhecço. 

Mas ouvi uma parte, no momento do pro
grama do Senador Mário Covas- e ele falava 
com a maior ênfase, a mesma que tive _ainda 
há pouc<?.t de acabar com o analfabetismo em 
5 anos. t:. uma atitude extremamente teme
rária. Um País com 18 milhões de analfabetos 

--com 15 anos de idade ou mais, e, mais sem 

OSR.JARBASPASSARINHO-Ouço. 
com muito prazer, o aparte do nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

·o Sr. Jutahy Magalhães- S~ador Jãr
bas Passarinho, acostumei-me aqui, no decor
rer destes quase 11 anos de convivência no 
Senado, com os debates que V. ~ protago
niza, o cavalherismo com que debate as idéias, 
a ênfase que coloca na discussão o sentimen
to na defesa dos princípios, e vejo hoje, nova
mente, V. Ex" debater questão da maior impor
tância: o problema da educação. Vamos, e 
V. Ex" já declarou, qUe o Goyemo; húelizffiente, 
não atinge as suas metas, não atende às nor« 
mas constitucionaiS e não podemos - exata~ 
mente pOi"que o Governo não consegue atinfJir 
as suas meta5, .;~_s ::;uas obrigações -, não 
podemos evitar que haja, no Brasil, também 
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a escola privada. Temos que--dar condições, 
indusive, para sua existência, suá sobrevivên
cia, para que ela possa cobrir as falhas do 
Governo Federal, porque, se não existisse a 
escola privada, muito maior seria o número 
de crianças sem escolas e sem condições 
de estudo. 

OSR.JARBAS PASSARINHO-Penei· 
tamente. 

O Sr. Juthay Magalhães- Então, neste 
rumo manifesto a minha soldariedade ao pen· 
sarnento de V. Ex" e. tmabém, a outro aspecto 
com que V. Ex" começou o pronunciamento, 
o problema da puniç.ao do professor. Quando 
reclamamos contra a punição de um profes· 
sor, porque não cumpre uma liminar da Justi
ça. é porque fazemos a comparação com ou
tros fatos_onde a impunidade prevalece. Quan
do, por exemplo, e aí permita-me citar o pro· 
nunciamento que fiz hoje, quando vejo a impu
nidade de quem compra um navio e não paga, 
o Governo Federal permite que esse navio 
navegue pelos mares do Mundo durante esses 
cinco/seis anos, produzindo riquezas para al
guém, e não há nenhuma puniçao, porque 
a própria resposta da Seplan mostra que foi 
encaminhado o assunto para aJustiça e mar· 
reu na Procuradoria da República; quando ve· 
mos que uma pessoa que deve há tantos anos 
31 milhões de dólares não sofrer punição, re~ 
clamas quando alguém paga na justiça por 
não ter atendido a uma liminar, por qualquer 
quantia em cruzados. É esta a comparação 
que nos leva a protestar quando a lei é cum~ 
prida, porque, infelizmenté, aquéies que fa· 
lham perante a lei em um volume maior de 
recursos, esses_ continuam impunes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Agra· 
deç_o a V. Ex•, Senador Juthay Magalhães. Ape
nas quero caracterizar aí o seguinte: veja a 
alegria com que se comemora a prisão de 
um homem desses, um educador de qualquer 
maneira, pode ser um deseducador, segundo 
o ângulo do Senador POmpeu de Sousa que 
S. Br mesmo colocou em dúvida, mas é um 
homem que tem uma re_speitabilidade ineren
te àquilo que ele faz, isso_ ,é uma parte que 
é indiscutivelmente pessoal. Muito bem, vai 
para a cadeia, como· prenderam em Mato 
Grosso, se não me engano, um padre e uma 
freira petas mesmas razões. Então, isso quer 
demonstrar energia , que demonstrar um Es
tado capaz de socorrer rapidamente os injusti
çados e aquilo provocou passeatas e a libera
ção do padre e da freira. 

Agora, o que não é possível, evidentemente, 
é dizer que todas as escolas particulares se 
dedicam à educação por idealismo e também 
não é possível dizer que todas elas são mer
cantilistas, são altamente beneficíadas pelo 
poder público; nós acabamos com isso. A 
Constituição não permite que o dinheiro públi
co, portanto do Erário, possa ser 6bjeto de 
apartamento de meios para a escola parti~ 
cu!ar. 

Con~rdo plenamente, se ela quer ser parti
cular, não deve ter recursos do Estado. 

O que eú -não concordei e fui vencido na 
Constituinte foi quando se impediu, por exem
plo, bolsas de estudo para alunos noturnos 
daqui de Brasília ou de qualquer lugar do Bra
sil. Sacrificou-se o pobre, sob o fundamento 
de que as escolas faziam malabarismos e ma
nejos,·manipulaÇões dizendo melhor, comes
sas bolsas. 

O Sr. Ch_~géls Rodrigues- Pe~mite-me 
V. EJc! -um ãparte? - --

O SR. JARBAS PASSARINHO- Con
cedo o aparte ao nobre Senador Chagas Ro
drigues. 

O Sr. Chagas Rodrlgues- Em primeiro 
lugar, reconheço que V. Ex' tem trabalhado 
muito e muito conseguiu em favor do ensino 
e da educação no País. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigadO. -

O Sr. Chagas Rodrigues- Gostaria ape
nas de dizer que realmente todos nós estamos 
de acordo: a escola privada existe ao lado da 
escola pública. O Estado deve cumprir a sua 
obrigação predpua de assegurar o ensino fun
damental a todos. Infelizmente isso não está 
sendo possível. Algumas entidades privadas 
estão cobrando ac;ima do razoável, umas o 
fazem por desrespeito sistemático, má vonta
de, má fé.,_ 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Até 
para enriquecer. E aí eu concordo com o Se
na~or Pompeu de Sousa. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Outras o fa
zem porque nem <::9flhecem __ as leis em vigor. 
Não se sabe qual é, muitas vezes, a taxa autori
zada. E eu quero aqui di~er a V. Ex!' que, na 
realidade, não existe exploração na área, por 
exemplo, dessas entidades mantidas por frei
ras e por padres, nem poderia haver. Eu mes
mo sou um grande admirador de instituições 
dessa natureza, meus filhos estudaram em es
colas mantidas por padres e freiras, entidades 
religiosas. De modo que é preciso sempre dis
tinguir. Há, entretanto, outras ,escolas, em pe
queno número, talvez, que estão abusando. 
Para isso o Governo deve tomar as devidas 
providências. Concluindo, permita que diga 
a V. Ex", quando fui Governador do Estado 
encontrei no Piauí, criados há quas_e um sécu
lo, dois estabelecimentos de ensinos médio 
·e gratuitos, ambos na Capital: a Escola Normal 
e o Uceu. Eu iniciei ess-a-revolUÇãoziflha edu
cacional. Levei escolas normais gratuitas, e 
colégios gratuitos, para o interior; estadualizei 
o Ginásio Parnaibano, e estadualizei a Es<::ola 
Normal de Parnaíba, a pedido dos professores. 
Estadualizei a Escola Normal de Oeiras, antiga 
Capital, a pedido dos prOfesSores, criei a Esco
la Normal e o Ginásio de F1oriano, autorizei 
o funcionamento da Escola de São Raimundo 
Nonato, mantida por freiras de uma instituição 
católica, e autorizei o funcionamento de uma 
Escola Norma_! em Corrente, mantidas por ins
tituições protestantes. De modo que também 
procurei dar minha contribuição e aqui, ao 
lado de V. Ext, tudo farei para libertar o povo 

brasileiro, sobretudo as crianças, do analfa-
betismo. - -- --

0 SR. JARBAS PASSARINHO- Meus 
parabéns, Senador Chagas Rodrigues, pelo 
testemunho que V. Ex' dá, e que me lembra 
uma gloriola que também tive como Gover
nador do Estado dO Pará. Havia uma estrutura, 
abandonada há muitos anos, que deveria ser 
par~ a Pro Mate r. Comprei essa estrutura, 
e em 90 dias ftt:emos o maior colégio do Norte 
e Nordeste do Brasil, que era o Colégio Au
gusto Meira, çorn 4.000_ vagas, e não tinha 
o turno da fome, a que se referiu o Senador 
Pompeu de Sousa. Eu quis fazê~Io à seme
lhança do que tinha visto, como estudante, 
ha Escola Militar do Realengo. Por exemplo, 
na aula de química, o quadro para o exame
analítico dos problemas e todos os elementos 
necessários para fazerem reações químicas, 
todos os reagentes ali colocados. A aula era 
dada, e corno a cadeira era giratória, o aluno 
aprendia analiticamente e depois se voltava 
para fazer experimentalmente. 

Esse ginásio, construído em 90 dias, fechou 
4 colégios particulares. Num dos quais eu le
cionara. De maneira que isso prova exatamen
te que, quando o Governo cumpre com o seu 
dever, a própria escola particular perde o senti
do. t com9 disse -O Senador Jutahy Maga
lhães, ainda há pouco: ela existe para suprir 
as deficiências na área pública, 

Fico satisfeito, porque agora estamos discu
tindo porque estamos de acordo. 

O Sr . .Marco Maclel- Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya. 
Fazendo soar a campainha) -A Mesa adverte 
ao nobre orador que seu tempo regimental 
já está esgOtado. -

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, terminarei, mas o ~.:-Ministro e Se-_ 
nadar MarCo Madel me pede um aparte e 
quero ouvir- S. ~ 

O Sr. Marco .Maclel - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, ouço, corno toda a Casa, 
o discurso que V. Er-ptodUz nesta mari&ã, 
a respeito da grande questão nacional que 
é a educação brasileira. Não chegaria ao ponto 
de Miguel Couto, em afirmar que o único pro
blema do País é a educação, mas ficaria bem 
perto disto, porque acho que não vamos ja
mais consolidar uma experiência democrática 
em nosso País nem promover uma política 
justa de desenvolvimento sem C[Ue Sé dê ênfa
Se à solução da questão educacional do País. 
Por isso, Inicio meu breve aparte cumprimen
tando V. Ex" por trazer, mais uma vez. este 
tema à discussão; num momento tão difidl 
da vida política do País. Agora cabe a todos 
nós, Congressistas, desempenhar um papel 
muito importante no encaminhamento do 
problema educacional brasileiro. A meu ver, 
esta minha afrrmação se apóia em dois fatos: 
em primeiro lugar, decorrência da nova Cons
tituição, que ampliou consideravelmente o po
der de iniciativa de leis do Congresso e, conse
qüentemente, a sua influência na elaboração 
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legislativa como um todo. Destaco, neste mo
mento, que cabe a nós, de modo especial, 
um papel muito destacado na própria elabo
ração orçamentária. Eril segundo lugar, recor
do que, por força da nova Constituição, nos 
cabe elaborar uma nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Tudo isso faz 
com que o Congresso tenhã que refletir muitO 
sobre o problema da educação e buscar, 
quem sabe, saídas para que este problema 
deixe de ser uma prioridade gráfica, do papel, 
para que seja, também na prática, uma grande 
prioridade naclonêll. Sabe V. Ex", que foi Minis
tro da Educação- um bom Ministro da Edu· 
cação- naturalmente este problema da edu
cação brasileira não será resolvido sem que 
haja uma grande consdênc:ia nacional. Acho 
que toda a questão começa por aí, porque 
não basta a ação do Governo, se a ela não 
se seguir, conseqüentemente, umá participa
ção da sociedade. E uma consciência mUito 
aguda de que é necessário que esta questão 
seja realmente, friso, uma questão prioritária. 
Por isso, gostaria de aproveitar o discurso de 
V. Ex" para dizer que, tendo sido designado 
pelo Senador João Calmon, na Comissão de 
Educação, para relatar projetes de lei em tra
mitaçllo nesta Casa - um, de iniciativa do 
Senador Antônio Luiz Maya, do novo Estado 
de Tocantins, e que agora preside a sessão; 
outro, de iniciativa do Senador Mário Maia, 
do Estado do Acre-, entendi que não pode
ríamos fazer esse trabalho sem que buscás
semos não somente mobilizar o Senado, mas, 
de modo mais geral, a sociedade brasileira. 
No próximo dia 23, vamos faZer uma primefra 
audiência pública, envolvendo não apenas os 
interessados nesta questão, aqui, no Senado, 
como também instituições oficiais e privadas 
que se preocupam com a educação, para ten
tar, pela via da participação, elaborar um pro
jeto de lei que realmente satisfaça-às-grandes 
aspirações nacionaiS- neste--Can1po- e possa, 
quem sabe, servir de bússola para que a ques
tão educacional, na certeza de que ela venha 
a contribuir para a formação da cidadania e 
para a promoção não apenas do crescimento 
económico, como de um verdadeiro desen
volvimento, ou_seja, uma Nação sobretudo de
senvolvida em todos os campos, no plano eco
nómico, é certo, mas também no plano social, 
no plano cultural e, por que não dizer, no plano 
religios_o. 

com a observação do Senador Jutahy Maga
lhães, que nós nos surpreendemos na hora 
em que uma prisão se faz, até_ dentro da lei, 

_ admito, mas a surpresa vem exatamente disso; 
_ quando se pune um professor e rapidamente 

o levamos à enxovia, levamos ao cárcere, en
quanto todos os piquetes ilegítimos, inconsti
tucionais, que foram feitos em greves ilegais, 
esses não sofreram nenhuma punição. Daí 
a minha solldai'iedade, apenas humana e peg.. 
soal, com o professor que foi vítima desse 
constrangimento. 

Era- o que eu desejava dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO· 
RF.S: 

-Aiuízio Bezerra- Leopoldo Peres -Áu
reo Mel! o - Odacir Soares -João Menezes 
-Antonio Luiz Maya -João Castelo- Edi
Son Lobão - Chagas Rodrigues - Hugo Na
poleão - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro 
Benevides- Lavoisier Maia-Mar condes Ga
delha - Humberto Lucena - Marco Mac!el 
- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor -
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista
Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - Nelson 
Carneiro _.:. Ronan Tito - Ma\lr.o Borges -
Iram Saraiva -Pompeu de Sousa- Mendes 
Canale- Leite Cha_ves -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
- A Mesa se sente no dever de esclarecer 
que contribuiu, de maneira ordinária, com o 

-proseguimeõtó do debate, concedendo ao no
bre orador, Senador Jarbas PaSSarinho, o tri
plo do tempo que lhe era destinado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Fora do micro
fone)- O tEiinpo -de defesa é sempre maior. 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
- Votação em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n~ 37, de 1989 (n9 
-113/89, na Cârriara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 

--_!vai Emissora FM Ltda. para explorar, pelo 
pr"'ãzo de dez anos, sem direito de exclusi-

O SR. JARBAS PASSARINHO_ Muito vidade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na Odade de 

obrigado, Senador Marco Maciel. Espero que Santa Isabel do !vai, Estado do Paraná, 
V. Ext, com o talento que tem, colha êxitos tendo 
na missão, porque é uma missão importante PARECER FAVORÁVEL. proferido em 
e vamos também aqui receber um projeto de plenário, da Comissão 
lei de dtretrizes e bases, que já está tramitando ~de Educaç~o. 
na Câmara dos Deputados e que, no meü 
entender, tem algumas colocações bastante A discussão da matéria foi encerrada em 
perigosas e, natura1mente, isso irá à Comíssão ·sessão anterior. 
de que V. Ex' faz parte e -que tanto honra como Em obediênda ao disposto no art. 168, do 
brilhante Parlamentar, ex-Presidente da Câma- Regimento Interno, não se procederá à vota-
ra, Senador por Pernambuco e Ministro -de ___ ção de proposição_ nas sessões de segunda 
duas Pastas. e sexta-feira. Assim sendo, a matéria perrna-

Sr. Presidente, encerro, desculpando-me, nece em Ordem do Dia, em fase de votação, 
pois já estou vendo há algum tempo a luz até terça-feira, quando esta poderá ser preces-
vermelha do painel, mas gostaria de concluir sada. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- "'087 Item z~--

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n~ 1, 
de 19_89, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § s~ do 
art. 14, para desincompabitilização do 
Presidente da República, dos Governado
res_de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo _ 

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
-da Comissão Tempor§ria, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido _dos __ Senadores 
thai;Jas Rodrigues e Mau!íciQ Corrêa. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 23 de agosto último. 

Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regimen·t6 Interno, não se Procederá à vota
ção de proposição em sessões de segunda 
a sexta-feira. -- - _ ·· -- -

Assim sendo, a matéria permanece em Or
dem do Dia, em fase de votação, até terça
feira, quando esta l?oder~ Ser- proc~5ada. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
~1tem3: · 

Votação, em _turno único, do Requeri
_rnento n~ 542, de 1989, dos SenadoJes Mauro 
Benevides e Chagas Rodrigues, solicitand_o, 
nos termos do art. 336, c, do Regimento Inter
no, urgência para o Projeto de Resolução no 
70, de 1989, de autoi'iã do Senãdor Jutahy 
Magalhães, que inodifica o § 4~ do art. 91 
dO Regiment~ Irlt~rTIO. · 

Em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regimento lnterno, não se procederá à vota
ção ck proposição nas sessões- de segunda 
e sexta-feira. 

Assim sendo, a matéria permanece em Or
dem do Dia, em fase de votação, até_ terça
feira, quahdo esta poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya} 
-ltem4: 

Discussão, em pdm~eiro turno; da Pro· 
posta de Emenda à Constituição- n~ 2, 
de 1989, de _autoria do Senador Olavo 
Pires e outros Senhores Senadores, que 
modifica o§ 3~do art. 4~doAto das Dispo
sições ConstitUdonais Transit6rias. (De
pendendo de parecer.} 

Nos termos regimentais, a Presidêrlcia pro
cessa a retirada da matéria constante do item 
4, em face da falta do Refatõr, que não Se 
encontra presente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Item5: 

Projeto de Lei da Câin8ra n~ 109, de 
1986-Complementar (n• 60/83-'-Com· 
plcmentar, na Casa de origem), cjUe 
ãcrescenta parágrafo ao art. 4~ ·da Lei 
COmplementar ri9 26,.de_-11 de setembro 
de 1975; permitindo a liberação dos s.il
dos dos depósitos que menciona para 
pagamento das prestações da casa pró
pria. -
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A Presidência, nos terrn:os do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comissão de Constituição; 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 109, de 1986 
- Complementar. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicaç~o 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem6: 

Projeto de Lei da Câmara no 111, de 
1986-Complementar (n9 
171/89-Complementar, na Casa de ori
gem), que institui a cc-gestão dos traba
lhadores e funcionários públicos no fun
do P!S-Pasep. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n9 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara n" 111, de 
19B6- Complementar. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câniara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Item 7: 

Projeto_ de Lei da Câmara n1 112, de 
1986 (n' 3.850/84, na Casa de origem), 
que substitui a abreugrafia pelos homo
gramas periódicos, como exigência para 
a obtenção da carteira de saúde pelos 
que lidam com radiações ionizantes no 
trabalho cotidiano. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da CamiSão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 112, de 1986. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
i!l Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
àoD1a. 

Volta-se à lista de oradores. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGJ\LHÃES (PMIJB
BA. pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, pediria a V. Ex', como membro 
da Mesa, levasse aos seus Pares da Comissão 
Diretora uma sugestão no sentido de que, 
atendendo à norma regimental que determir~ 
a publicação dos projetas que deverão figurar 
em Ordem do Dia nas três sessões ordinârias 
seguintes (art. n9 170, § 2~. letra c, do Regi
mento Interno), que pode ser feito por um 
ato administrativo, não precisa ser um projeto 
de resolução, determine que, em vez. de se 

publicar apenas os números dos projeios, pu
blique-se a ementa, como ocorre na questão 
dos projetos--em-rase--aere:cebitnentõ d-e 
emendas perante as Comissões, que são pu
blicadas as ementas no espelho. 

Então, pediria a V. Ex" levasse essa sugestão 
à Comissão Diretora, porque estou solicitan
do, conforme_.consta da Ordem do Dia, através 
de um projeto de resolução, uma modificação 
do Regimento, que, em lugar de se esperar 
a publicaçáo dos projetas aprovados nas Co· 
missões - com ação terminativa - sejam 
publicados, também, nos espelhos das ses
sões, porque estamos .com o Diáifo do Con
gresso Nacional muito atrasado. Ao invés de 
se publicar, nesta fase de prazo para recebi
mento ou não de recursos apenas o número 
do projeto, fosse apresentada, também, a 
ementa, o que permitiria àqueles que Lessem 
toJ"Das_sem conhecil:utm.to do _assllJlt.O que es
taria em discussão nas sessões seguintes. 

Trata-se de assunto que deve ser resolvido 
de imediato. Assim, peço as providências ne
cessárias junto aos Companheiros da Comis
são Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- A sugestão de V. Ex" será levada, de ime
diato, à consideração da Mesa Diretora, por
que ela tem sua razão de ser. (Pausa) 

Concedo a paJavra ao nobre Senador Afon-
so Sancho. · 

O SR. AFONSO SAI'ICHO (CE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão ,do ora
dor)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há três 
dias, tanto os Srs. Senadores Mauro Benevides 
Marco Maciel, como nós, estranhamos, pro
fundamente, o probleina de Xingp. Até_ que 
os discursos foram bem críticos às autOrida
des. Como se deve fazer Justiça quando real
mente há n~c~ssidade, neste momento con
gratulo~m-e i::om as autoridade_s, a partir do 
Senhor Presidente da RepúbliCa, por me terem 
dado as mãos, determinando _a ljb~ração das 
verbas para-ã Conti!luidade dessa obra, por
que, reaJmente, como diria, demagogicamen
te, D. Pedro, era hora de vender até os brilhan
tes da Coroa para não paralisar obra tão signifi
cativa, o que acarretaria ao Nordeste, em parti
cular, não faJo nem no País, o radonamento 
de eletricidade, com grandes prejuízos para 
a nossa rêgião. 

Assim sendo, congratulo-me, neste m~F 
menta, com ãs autoridades, por terem libera
do as verbas para a continuidade da Hidrelé
trica de Xingó. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pennite-me 
V. Ex" um aparte? -

o sR. AFóí'!so-SA!'Idlo- Ouço v. 
EX' com muito prazer. 

----- -----

0 Sr. Jutahy Magalh3.es --V._ Ex~ trata 
de assunto que hoje atormenta o Nordeste. 
Sentimos as preo_cupações de todOs_ c_om o 
muito provável perigo do racionamento de ele
bicidade na nossa região nos próximos anos. 
O atraso da obra de Xingó já existe, não pode 
ser evitado. Já_ ocorreu dentro do cronograma 
da obra. Permita-me V. Ex' discordar apenas 

de um ponto do seu pronunciamento. A Irres
ponsabilidade administrativa do Goverr:!_o !l_~ 
tem sido terríVel rlãárea da PQlitiCa energética. -
Recordo-me plenamente, quando chamei a 
este plenário o Ministro das Minas e Energia, 
para tratar, exatamente, desses casos, e S. Ex• 
quis transformar o seu depoimento' numa 
questão da "ílh~ da fantasia", aqUilo que S. 
Ex' como amigo do Presidente, gostaria de 
ver realizado no País, mas que, infelizmente, 
não estava sendo atendido. Para S. & as coi
sas estavam correndo normalmente, mas pu
de demonstrar da tribuna, não com palavras 
minhas, e sim com palavras dos seus próprios 
auxiliares no setor energético, que iiada da
quilo que tinha sido dito correspondia a uma 
realidade nacional. Vemos que _o sefor está 
sem condições de faZer aS obras de que o 
País necessita. Xingó já teve todo o· atraso que 
poderia ter, com prejuízos para o Nordeste. 
Se fechassem agora as- suas Porias ~vamo_s 
chamar assim, para não falarmos em com
portas -, com o afastamento e a demissão 
de todos os funcionários, c-omo estava previsto 
pelas empresas que construíam no Xingó. ain
da diríamos que é um crime de responsa
bilidade da Adm\nistração Federai. V. Ex• diz 
- e li também --que havia a determinação 
do Presidente para que fossem pagos os em
preiteiros que estão _construindo essa obra. 
Deus queira que i559 ocorra! V~ E;.x•,_ <;amo 
o Senador Ney Maranhão e nós, todos.os Se
nadores aqui preSenteS, estamoS cansados de 
ver essas promessas não serem cumpridas. 
Se encontrarmos recursos para esse paga
mento, poderemos ter a continuidade da obra, 
contudo, cada día mais-, com atraso maior. 
Este era o aparte que eu queria fazer, não 
tão satisfeito -quarito V. Ex" com as determi
nações, porque, infelizmente, nã-o acredito 
muito neJas. 

~O SR. AFONSO SAI'ICHO - Agradeço 
ao ilustre Colega Jutahy MagaJhães o funda
men~qo aparte, Rara fazer j1,l$tiça a V. ~ e 
a outros Senadores, como os Colegas Ney 
Maranh~o e Mareç> Maciel, grandes batalha
dores deste assunto neste plenário. Quando 
o Ministro das Minas e Energia aqui esteve, 
senti com que veemência V. Ex" ficou batendo 
no assunto, para demonstrar sua insatisfação 
pelo atraso na construçáo de tão gran-de obra. 

Devo dizer, sem ter procuração do Ministro, 
que S. ~. com aquele pronunciamento de 
V. Ex", conseguiu levar o Presidente a Xingó, 
e_ o Presidente assumiu o compromisso, deu 
a sua palavra de que não faltariam meios para 

· a construção dessa grande obra. 
- Nesta semana, quando ocorreram discur

sos __ c·ontundentes no S~enado ~ devo _dizer 
que o meu também não foi m_uito agradável 
-, houve uma reaçâo por parte do Poder Exe
ci.itívci. Segundo a irÕprensa e o pessoal do 
Ministério, Sua ·Excelência realmente autori
zoU_ a liberação das verbas, para_ que não_bou~ 
vesse atraso ainda maior, p_orQue uin atraso 
de _dC?Is anos, sabeinos, já-está matematica
mente evidente. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
Ei' um aparte? 
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OSR. AFONSO SANCHO- Com mui
to prazer, Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre senador 
Afonso Sancho, quando V. EX' ocupa a tribuna, 
o faz sempre trazendo assuntos de interesse, 
de relevância nadonal. Hoje, V. EX está tratan
do de assunto de salvação do Nordeste. Como 
muito bem ressa1tou o Senador Jutah)! Maga
lhães. e que isso ficou patenteado quando o 
Sr. Ministro das Minas e Energia esteve aqui, 
todos nós estávamos muito preocupados com 
o cronograma da Usina de Xingó. Naquela 
oportunidade, o nobre Senador Jutahy cha
mou a atenção do Sr. Ministro. Textualmente 
o representante da Bahia disse que não acredi~ 
tava que esse cronograma fosse cumprido, 
e o Sr. Ministro aqui afirmou que não havia 
perigo de paralisação da obra. V. Ex", como 
o Senador Jutahy Magalhães, o Senador Mar~ 
co Maciel, e tantos outros Senadores do No_r~ 
deste, como o Senador que ora o aparteia, 
já vinhamos alertando o Governo quanto a 
iminência dessa paralisação. Hoje, Senador 
Afonso Saricho, deparo-me com um artigo 
de fundo do Correio Braziliense, que é muito 
grave, fala sobre Xingó, e, no fim, diz: 

"A crise do setor elétrico nacional, de 
qualquer modo, vai muito além do pro~ 
blema de Xingó. A dívida total do Governo 
às construtoras e fornecedores é da or~ 
dem de 3 bilhões de dólares. atualmente. 
Todas as obras prioritárias do setor enerw 
gético - como Xingó, Samue~ Balbina, 
ltaparica, Tucuruí e Cachoeira Dourada 
~ encontram-se paralisadas. 

Isso é muito grave, nobre Senador. E sabe
mos que sem energia não há desenvolvimento 
na nossa região. Em nossa área precisamos 
de quê? Precisamos de energia, para molhar 
aquelas terras secas do Nordeste. Queirª_De_us 
que aquele sonho de José Américo de Almei
da se realize, quando dizia que o Nordeste 
não predsava de esmolas, que apenas se via
bilizasse o São Francisco, para molhar ãquelas 
terras secas e o Nordeste tomar-se-ia a Cali
fórnia da América do Sul, abastecendo o Brasil 
e exportando para o mundo. Todos, do Nor
deste, desejamos que isso aconteça. Mas o 
atual Governo, no meu entender, não tem essa 
credibmdade. Não acreditamos. E muito bem 
falou o Senador Jutahy _MagaJhães, quando 
o Sr. Ministro das Minas e Energia esteve aqui. 
Alertou S. EJc!' para esse quadro. Deus permita 
que não aconteça coisa pior. Parabéns a V. 
Ex' Tenho certeza_d_e que a solidariedade da 
BanCada do Nordeste é toda para pronuncia
mento tão importante, no qual V. Ex alerta 
a Nação brasileira. 

O SR. AFONSO SANCHO -Agradeço 
a V. Ex' o significativo aparte. 

Realmente V. Ex' tem muita razão, quando 
diz que, se faltasse energia num momento 
como este, em que há um fluxo de desenvol· 
vimento, especialmente na parte de irrigação, 
seria uma frustração total para o nordestino. 

O Sr. Marco Madel - Pennite~me V. Ex' 
um aparte? 

·O SR. AFONSO SANCHO- Com satis- -· 
fação. _ 

-- O Sr. Marco Madel- Secundando a ma~ 
nifestação de outros colegas de representação 
parlamentar, os Senadores Jutahy Magalhães 
e Ney Maranhão, ambos, aliás, nordestinos, 
devo diz;er que comungo com a manifestação 
que V. EX- produz nesta manhã, chamando 
a atenção para a impOrtância do Programa 
Energético e, de modo especial, para a ques
tão crudal, para nós, do Nordeste, de Xingó: 
Oxalá as providências que V. Ex'- diz; téi a Presi· 
dênda da República adotado se viabilizem na 
prática, porque, realmente, será catastrófico· 
para o Nordeste - por que não dizer para o 
País • se ocorrer a paralisação de Xingó. O 
candidato do meu partido, o ex-Ministro Aure
liano Chaves, diz sempre, com muita proprie· 
dade, que devemos, quando encararmos o 
problema de obras públicas, verificar aquelas 
que são imprescindíveis e aquelas que são 
inadiáveis. Às vezes, diz ele, com razão ~ friso 
-, que certa obra pública pode ser considerar;la 
imprescindível, mas não seja de construção 
tão imediata. 

Com relação à Xingá, ele, com ã autoridade 
de ex-Ministro das Minas e Energia, fai ques· 
tão de afirmar que essa não é apenas uma 
obra imprescidível, mas iQualmente inadiável. 
Por isso, a<!redito que a paralisação da obra 
vai comprometer ainda mais o desenvolvi· 
menta regional nordestino. Como V. Ex" saM 
lientou, o cronograma já está atrasado, bem 
atrasado, e uma paralisação agora s6 vai adi
cionar a esse ~:etarclo de su_a conclusão mais 
sofrimento para a comunidade da nossa re~ 
gião, que representamos no Congresso Nacio
nal. Como é de conhecimento do Pais, tiVeinos 
recentemente, no Nordeste, uma irregularida
de pluviométrica, provocando urn grave racio· 
namento de energia, que trouxe danos sociais 
muito elevados. Agora podemos estar subme
tidos a um racionamento muito mais grave, 
decorrente não de uma irregularidade pluvio~ 
métrica, mas devido à inexistência de geração 
de energia básica indispen~ável ao nosso pro
gresso: Então •. sem querer ~e r São Tomé, gos.; 
taria que as notícias que V. Ex"- traz hoje ao 
conhecimento desta Casa, notícias que repre~ 
sentam um bom aviso para n6s, nordestinos, 
oxalá realmente se confirmem, de sorte que 
a obra de Xingó seja retomada. O Senador 
Ney Maranhão trouxe à colação, com muita 
oportunidade,_ o editorial de hoje do Correio 
BrazUiense, onde se assinala, como ·S. Ex' res
saltou, que esamos, no momento, com várias 
obras paralisadas no campo hidroenergéticO, 
exigirá, naturalmente, um montante significa~ 
tivo de recursos. É certo que nem toda:; essas 
obras têm, pennita~me o neologismo, a ina
diabDidade, por exemplo, de Xingó. Não é que
rendo puxar a brasa para a sardinha nordes· 
tina, mas é evidente que Xingó, além de ser 
uma usina que vai produzir energia muito ba~ 
rata, se olharmo~ a relação .custo versus quilo~ 
wattJhOrã, também vai permitir que -Nordeste_ 
não sofra _estrangulamento em seu processo 
de crescimento. Vamos, agora, torcer para que 
Xingó retome o seu ritmo de construção, a 

fim de que nos livremos do racionãment.o e, 
conseqüentemente, da redução do nível de 
crescimento do Nordeste. O Sêil8do Federal 
e a Cânlara dos Deputados - que têm papel 
muito ·prepoderan·re, ·nã prcipofÇão em que, 
agora, estão investidos não somente de fun
ções muito importantes no campo da elabo~ 
ração legislativa, como também no campo da 
fiscalização, acompanhamento e controle da 
ação do Goyerno - o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados não podem ficar indiM 
ferentes a esta questão. Sem querer exagerar, 
diria que este não é um problema que inte· 
ressa apenas ao Nordeste, posto que interessa 
a todo o País. Enfim, se queremos uina Nação 
verdadeiramente desenvolvida , um desenvol~ 
vimento -que seja realmente justo, devemos 
partir do pressuposto de que esse desenvol
vimento deve contemplar a correção das dis~ 
paridades interespaciais de renda, que são 
muito agudas no Brasil. Isto somente ocorrerá 
quando criarmos condições para que o Nor
deste cresça, e, o que é mais importante, a 
taxas mais altas do que as do Sul e Sudeste 
do Pais, sob pena de, ao final, termos o agrava~ 
menta dessas disparidades, conseqüente
mente, o comprometimento de uma política 
de desenvolvimento homogêneo e orgânico 
que toda a Nação reclama: Era o ·que tinha 
a diz;erno aparte ao discurso de V. Ex', cumpri~ 
mentando~o pelo fato de trazer a esta_ Casa, 
mais uma vez, a construçã·o de Xingó, man~ 
tendo viva esta questão. Devemos, aqui, ficar 
em vigília- cívica com relação a esta questão. 
Do contrário, não seremos entendidos no futu~ 
ro. Sabemos que a paralisação- de Xingó será, 
a curto prazo, também a paralisação-do desen
volvimento nordestino. Por isso, não podemos 
pecar pela omissão. Dizia o Padre Vieira que 
"o pecado da omissão é um pecado muito 
grave, porque é aquele que se comete não 
cometendo". O nosso. silêncio, neste momen· 
to, será, a _meu ver, um silêncio que nos conde~ 
nará ou nos tomará coniventes com o pecado 
da omissão. · 

O SR. AFONSO SANCHO • Agradeço 
ao nobre Çolega [Y\arco M_aciel o aparte. Real~ 
mente V. Ex'- tem razão quando cita o Ministro 
Aureliano Chaves, que diz que há obra adiável 
e obra que não pode ser adiável, que deve 
ser. prioritária. Xingó para nós, nordestinos, é 
prioritaríssima. Se não ocorrer a construção 
dessa hidroelétrica, temos a certeza de que, 
mais uma vez, o Nordeste será sufocado no 
seu desenvolvimento. 

E lá no Ceará- e o nossa parque industrial 
não é dos maiore_s do Nordeste, mas é grande 
-. o empresariado industrial está profunda
mente alarmado. Recebi telex: de todas as enti~ 
dades desejosas de que s_e_ (açam pronuncia~ 
mentes, de que se acompanhe, de que se 
fale. com o Presidente da República, no sentido 
de que não pare essa obra. E eu acredito que 
o Presidente, sensível a esses pronunciamen~ 
tos que têm sido feitos aqui, tomou essa deli~ 
beração de Jiberar. as verbas. Mesmo assim, 
como disse o Senador, precisamos sair da 
palavra para o fato. E nós aq1Ji devemos estar 
alertas e não dar descanso, um minuto, para 
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que este assunto não fique morto e que haja 
continuidade dessas obras tão necessárias. 

Era, Sr. Presidente, o ·que eu gostaria de 
dizer neste momento. (Muito bem! Palmas.) 

(Durante o discurso do Sr. AfonsO San~ 
cho, o Sr. Ant6nio Luiz Maya, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu 
de Sousa, 3" Secretário.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Áu_reo 
Mello. 

OSR.ÁUREOMELLOPROfi{}fiCJA O 
SEG{}ff!TE DISCURSO QUE, El'ff8E· 
G{}E À REVISÃO DO ORADOR, SERÀ 
PilBUCADO POSTERIORME/'ITE. 

(Durante o discurso do Sr. Áureo MeDo, 
o Sr. Pompeu de SOusa, 3~ Secretário, 
deixa a cadeira da presidênCia, Que êOcu~ 
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Primeiramente, desejo comentar urna noti
cia vetculada no jornal CorreioBrazifiens_e. que 
fala sobre o alarmismo; aJarrnismo daqueles 
que soltam boatos e esses boatos e esse alar
mismo fazem com que pessoas se aproveitem _ 
e ganhem milhões de cruzados e dólares. E, 
por incrível que pareça, Sr. Presidente, o maior 
alarmista, ontem, foi nada menos que o Presi
dente da Federação das Indústrias do Estado 
de São Pau1o, o Sr. MârioArnato, dizendo que, 
caso um candidato à Presidência da República 
se eleja, milhares de empresários deixarão este 
País. Isto é urna irresponsabilidade por parte 
do Presidente de um órgão de tamanha impor
tância como a Federação das Indústrias do 
Estaáo de-São Pau1o: 

Sr. Presidente, saDernos muito bem que a 
nossa democracia está estabilizada, o povo 
brasileiro sabe o que quer, o povo brasileiro, 
depots de quase 30 anos de abstinência, vai 
saber escolher, vai saber eleger o seu Presi
dente da República. No dia 15 de novembro, 
seja qual for o Presidente da República eleito, 
teremos que respeitar o veredicto das urnas. 
Quem fala, neste momento, é um Senador 
que apóia o futuro Presidente da RepúbUca 
Fernando Collor de Mello, é um nordestino, 
portanto, que tem autoridade para falar. 

Quero dizer, neste momento, ao Sr. Mário 
Amato que há um adágio popular no Nordeste 
que fala o seguinte: "Conselho é como rapé, 
toma quem quer". 

O Sr. Mário Amato deve cuidar das suas 
empresas, deve saber administrar o cargo que 
lhe foi delegado, deve colaborar com o Gover
no, colaborar com o povo, colaborar com a 
Nação, para evitar a hiperinflação; deve cola
borar para que as indústrias não aumentem. 
demais os seus lucros, para que todos colabo-

rem com á_ delnocracia e com o regime de 
liberdade instaurado neste Pais. 

Portanto, quero verberar a atitude do Presi
dente da FlESP. no que concerne a esse alar
mismo. Um dólar, que ontem custava NCz$ 
8,40, p.3ssou para NCz$ 9,60; erri deCorrência 
do alarmismo da Presidente da FIESP. 

Era o que tinha a dizer à Nação, -e aconself.lãf
_o_ Presidência da __ ~P para que, quando S. 
S• -der eritreYiSta, o faça com cautela, a fim 
de que não aconteça mais isso neste País. 

O segundo assunto sobre o qual eu gostaria 
de me referir, Sr. Presidente, diz respeito ao 
problema de ~DaSfeClinentono-·sraSil. _É pre
ciso ter mWtO cUidádo. Tive· um·trabaiho muito 
gi-ande q1.1anao P~sidery-te da ~()paJ Nor:~~st~; 
que comãndei. em cinco Estados -da Bahia 
à Paraíba. Lutei para que a Cabal se transfor
masse_ reaJrnente num _órgão de fim social, 
não nisso que ela hoje está executando, con
correndo com os supermercados, vendendo 
perfumarias, enftrn, sem qualquer finalidade 
social perante o povo brasileiro. Como prova 
disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiz um 
trabalho no quaJ as considerações gerais so
bre o trabalho de abastecimento alimentar às 
populações carentes é prioridade nacional. 
Este trabalho, eu _o entregarei ao ex-Gover
nador de Alagoas, Fernando CoJr6r de Mello, 
na certeza de que, depois do dia 15 de novem
bro, eleito Presidente da República, S. ~ irá 
incluí-lo no seu plano de governo. Esse _traba· 
lho é de importância fundamental para o abas
tecimento das populações carentes. Sabemos 
muito bem que, como dizia o g!:ande líder 
chinês, Mao Tse-TLing, "povo de barriga cheia 
não pensa em revolução". É dentro deste pris
ma, dentro dessa mosofia que estou entre
gando ao ex-Governa-dor de Alagoas esse meu 
trabalho, que incluo no meu pronunciamento, 
para que conste dos Anais da Casa. Estão 
nele as aJtemativas das atuações do Estado 
no abastecimento, relativamente aos órgãos 
envolvidos e, finaJmente, sugestões do órgão 
de func_lonârios _(!)(.J'erirnent,aç:lpª-._ 4zt Cob~l, de
nominada AsbB( que também apresenta uma 
série de sugestões. 

Sr. Presidente, este é um dos assuntos mais 
importantes para o País. 

Ternos o exemplo, neste momento, do Mé
xico, um país com problemas iguais aos do 
Brasil, e não ouvimos falar de mortalidade no 
México, devido à faJta de aUmentação das po
pulações carentes. Por quê, Sr. Presidente? 
Porque lá também existe uma CobaJ, mas a 
Cabal mexicana tem fim social. Sáo 25 produ
tos; prestigia o pequeno, o médio e o micro 
produtor, e evita o intermediário. 

Sabemos hoje, qualquer brasileiro que for 
à fonte e comprar qualquer rnercadoda, che
gando à cidade, saberá que essa mercadoria 
passa pelas mãos de quatro, cinco ou seis 
intermediádos, até chegar à ponta, onde a po
pulação se abastece. 

No México, não ac_ontece isso. E os proble
mas ec:onômicos e sociais; no M~xico, são 
iguais aos do Brasil. No entanto, lá não vêem 
greves e mais greves,- como acontece aqUi.· 
Por quê? Porque a população carente, o opera-. 

riado, pelo menos, tem onde se socorrer da~ 
quilo que se diz alimentação mínima para que 
um homem possa viver. 

No Brasil. a Cobal, __ esse monstr_o, hoje está 
completamente desvirtuada do fim para o q~l 
foi criada, em '1962, PefO eX-Preslderite João 
QQI,JJª-!:k_a_ qual sucedeu ao SAPS; que foi cria~ 
do pelo ex-Presidente Getúlio Vargas. Sabe
mos que, naquela época, o SAPS tinha um 
fim eminentemen"te sócia1, havia aqueles gran~ 
des restaurantes nos cais do porto deste País, 
onde havia maior aglomeração. Hoje não exis
tem mais. Vai-se a um órgão, como a Cabal, 
e existem prateleiras cheias de mercadorias, 
cujos preços são mais elevados do que os 
dos_ supermercados. 

Então, o futliio GOverno terá qtie ver ·cOm 
muito cuidado o que está ocorrendo no País 
porque o povo não ter até roupa para vestir 
e sapato para calçar, mas, quando a barriga 
passa a doer, com fome, ninguém sabe o que 
poderá acontecer. 

Como Senador pelo Nordeste, homem co~ 
nhecedor profundo -dos problemas dessa Re~. 
gião tão carente de tudo, preocupa-me muito 
este- as-sunto. - - -- -- - - ----- - - - -

Sr. Presidente, portanto, peço a transcrição 
deste trabalho, que é uma colaboração ao País 
e ao meu candidato, o futurO Presidente da 
República, Fernando Collor de Mello. 

Era o que tinha a dizer.-Sr,Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A OOESE REFERE O 
SR. /'IEY MARANHÃO EM SEU DISCilR· 
SO: 

Brasília, 11 de outubro de 1989. 

Prezado Goveriiador 
Fernando Collor de Mello 
Nesta. 

Passo-lhe às mãos um substancioso traba~ 
lho sobre o abastecimento alimentar do País. 
Hoje, como ontem,~ este problema tem sido 
minha maior preocupação. É um desafio a 
enfrentar responder com_o _a a~imentaç_ão pode 
chegar às classes menos favorecidas. 

Acompanha esta uma série de documen~ 
tação: 

01. Notas publicadas nos jornais. quando 
coinàndei 5 Estados âa iegião como Superin~ -
tendente da Cobal do Nordeste. Ali está minha 
luta para mudar, para implantar certos pontos 
de viSta essenciais a um abastecimento volta~ 
do para as classes menos assistidas. 

02. Dois discursos que pronunciei no Se- _ 
nadó Federal sobre o abastecimento nacional 
e a crise por que passa atualmente a Cabal, 
apresentando _críticas e mostrando caminhos 
possíveis para que a mesma saia da crise em 
que está mergulhada. A Cabal precisa conti~ 
nuar, pois ela é de muita Importância Para 
o abastecimento do poVo mais pobre, graças 
à sua grande estrutura e à alta qualificação 
d.e .seus funcionários._ .- . . . . 

03. Um requertmeritõ qtie fiZ ao Exm9 Sr. 
Ministro da Agricultura, Dr. Íris Rezend~. e a 
fecunda resposta que deu, mostrando, através 
de números, toda a problemática da Cobal 
e do abastecimento do País. 



5832 Sábado 14 DIÁRIO [)O -CONGReSSO I'IACIQI'IAJ- (Seção 11) Outubro de 1989 

04. Uma séri!! de s~estões para que o 
abaste<:imento ac:onteç:a de modo eficaz, atra
vés da Cabal. 

05. Outro trabalho de Considerações .Ge
rais sobre Abastedm_ento para as populações 
mais carentes, mostrando a função do Estado 
dentro desta problemática. 

06. Finalmente, um alentado trabalho, 
realizado por fundonários da Cabal de alto 
conhecímento, sobre o Abastecímento Ali
mentar às populações carentes, como priori
dade nacíonai. 

07. Se V. Ex- desejar um debate c::om sua 
assessoria para um maior aprofundamento dÕ 
assunto, eu e um grupo da Cabal esta;remos 
âs ordens Para tal acontecimento. 

Assim, Governador Fernando Collor de Me
lia, este trabalho encerra_ a preocupação de 
um homem pUblico víndo das massas e nelas 
inserido. Que elas estejam bem, essencial~ 
mente nutridas, pois se trata de um povo sofri~ 
do e pobre e que precisa urgentemente ter 
vez. 

Tenho certeza que esse povo mais pobre 
merecerá sua con,Sderação especial, uma vez 
presidente da República, prindpalmente no 
setor alimentar, por meio de um aba$-ecimen~ 
to eficaz e mais barato, aproveitando a ótima 
estrutura da Cabal." 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE 
O TRABALHO 

""ABASTECIMENTO ALIMENTAR 
ÀS POPQUIÇÕES CARENTES 

-UMA PRIORIDADE NAOONAL"" 

O documento "Abastecimento alimentar às 
popu1ações carentes ~ uma prioridade nacio
nal", elaborado por técnicos da melhor estirpe 
da Cabal, representando intensos esforços de 
pesquisas. alêm de reflexões, como bem de
monstra a bibliografia utilizada, enfoc:a, com 
muita propriedade, aspectos da problemática 
do abastecimento nacion_a], Contempla, refe
rido trabalho, conceitos, retrospectiva histó
rica, órgãos que atuam no abastecimento nos 
dias atuais, a questão social do abastec.imento 
alimentar no Brasil, princípios e dispositivos 
constitucionais e, finalmente, na sua condu~ 
são faz al9umas recomendações, a propósito 
de uma melhor atuação governamental, visan
do minimizar os efeitOs danosos da fome no 
País. 

Cada tópico acima:_ enumerado mer~ceu 
um desenvolvimento capaz de permitir aos 
políticos, governantes ê autoridades afms o 
conhecimento das questões mai~ graves do 
abastecimento nacional, tratando-se, pois, de 
um diagnóstic;:o valiosíssimo; se considerado 
como ponto de partida para a: elaboraÇão de 
uma política mais adequada de alimentação 
dirigida às camadas das populações mais ne
cessitadas e, se necessário, até subsidiar a pró
pria organização do setor em nosso País. 

Por uma visão estratégica, o trabalho não 
adentra em questões mais práticas, ou seja, 
as relativas a programas e projetas que deve
riam ser desenvolvidos, tendo como alvo os 
mais pobres, limitando-se, neste estágio, a su
gerir linhas de ações gerais para que o Estado 
não fique fora do contexto do abastecimento 

nacional. no que pese a valorização da econo· 
mia de mercado, da concorrência e da livre 
iniciativa. De igual modo, não propõe objetiva
mente forma de organização estrutural, isto 
é, órgãos que deveriam cllldar __ deste bnPor~ 
tante seg!Tiento de atuação. _ 

Na realidad~1 _9 docUmento_ deixa em aberto 
a questáo para um salutar debate, principãl:~ 
mente em face dQ

0
a_tual período de transição 

político-administrativa, devendo, IoQicamente, 
o novo governo, _re_spaldado na Lei Agrícola, 
prestes a ser votada, traçar os rumos do abas-
tecimento n?!cional. _ -

A propósito, a Lei Agricpla, Cujo projeto do 
relator da Comissão. Mista do C:onf!resso deve_ 
ser_ apresentado até o dia 5 deste, se apresenta 
comp o ponto mais importante para a questão 
do abastecimento, visto que está em discus: 
são a atuaç~o ou não do Estado I:Ja distr-i~ 
bulçã.o de alimentos e a organização do set.or. 
_Fortanto, antes de _qualquer discussão em 

relação aos planos e projetas do Governo para 
a área, ê preciso que na citada lei s~a inserida, 
de forma clara e taxativa, a participação do 
Estado no corif.ext6 geral do abastecimento~ 
sem o que se tomam inócuos quaisquer esfo_r~ 
ços no sentido da busca dos mecanismos de 
atuaÇão prática do_ poder público no setor. 

Com efeito, como bem enfoca a letra "c" 
do item 8 do documento "Abast.ecimento ali~ 
mentar ... ", a questão do abastecimento às po~ 
pulações mais pobres reveste~ se da mais sê ria 
gravidade e de tal importância que pode ser 

-- conside(ada como prioridade nacional, não 
podendo prescindir da participação do Estado 
no seu planejamento, coordenação e,localiza
damente, na sua própria exec_ução. É muito 
complexo e perigoso deixar a cargo da livre 
iniciativa o abastecimento de um contingente 
de mais de 50% da população brasileira suba
limentãda, sendo que, deste percentual, 30% 
se encontra em estado de miséria absoluta, 
segundo as estatísticas conhecidas. 

A-partir da inserção do Estado na_ questão 
do abastecimento (é preciso despertar para 
o fato de que até aqui tem sido enfatizada 
apenas a piodução), ê que deverão ser elabo
rados planos de governo, os quais consigna
~ão as linhas gerais da sua atuação _oa. área: 
e dai será repensado o modus. operandi do 
Estado, segundo a ni.aior ou menor eficiência 
da livre iniciativa, c6nsiderad_o um contexto 
maior onde se sobressaia o ?Qcial, frente àS 
populações mais pobres, já referidas. 

Em Resumo: 
Se a Lei Agrícola não -consignar a partici~ 

pação do Estado no contexto do abastecimen
to, n21o há que se falar na exlstência de organis
mos de tipo Cabal, Cibrazêm, CFP e análogos, 
toma;ndo Irrelevante a discussão sobre as fun~ 
ções dos mesmos. • 

ALTERNATNAS DE ATUAÇÂO 
DO ESTADO NO 

ABASTECIMENTO ALIMENTAR 

A titulo de sugestões, todavia condicionadas 
a urna política maior, vão a seguir algumas 
alternativas de formas de atuação do Estado 
no_ abastecimento. 

L Relativamente aos órgãos envoJvtdos 
Parece não haver dúvida _de que uma das 

causas dos problemas hoje verificadas, pren
de-se ao excessivo número de órgãos atual
mente envolvidos, direta ou indiretamente, no 
abastecimento, como bem demonstra o item 
5 do trabalho referido no início desta análise. 
Além de numerQ.S_OS organismos subordimi
dos a diversos Minlst.êrios (9utro fator de des
coordenação), a função de cada um não está 
bem delimitada, gerando uma verdadeira con~ 
fusão, com transferência de responsabilidades 
mútuas diante de insucessos no çumprimento 
das políticas traçadas pelo poder central. Os 
órgãos de, execução.ficam cingidos às dire
trizes ou n9 campo do "deveria ser", tornando 
as ações_iria<;l_equadas ou simplesmente não 
saem das boas intenções. 

Acrescente:-se___a_gste fato a desorganização 
dos procesSQs de planejamento e coordena
ção da área de abastecimento, que se dividem 
entre os Ministérios da Fazenda, Agricultura, 
Indústria e do Comércio, Educação, Saúde, 
fnterlor e Planejamento. Disso resulta que os 
órgãos eXecutores se superpõem e/ou geram 
paralelismos de ações. 

Assim existem, entre outras, as seguintes 
safdas para a melhoria da atual performance: 

-Fusão de todos os órgãos ligados 
ao abastecimento, com subordinação df
reta a um só Ministério, cabendo-lhe tam
bém a função de participar e influir na 
discussão e formação das diretrites para 
a área. Evidentemente que haveria uma 
grande departarnentalização, segundo as 
macrofunções que lhes fossem cometi
das. 

Dentro da realidade_atuaJ consistiria: na 
execução da Política de Preços Mínim~ 
(PGPM), na comercialização (compra e 
venda para atendimento aos programas 
de abastecimento) e na armazenagem. 
Cáda um dos segmentos, embora sob 
com~ndo comum, teria suas operações, 
controles e registras em separado, inclu
sive nos seus aspectos fiscais. A idéia é 
a de uma holding na área do abasteci
mento. 

Neste caso, estaria entendido que o-flu~ 
xo se fari~.~a ~eguinte forma: Congresso 
- Presidêficia _da República- miniSiêrio -
responsável -pelo abasfecimento - Ór
gão Executor. As políticas e diretrize:s, 
dentro de um processo democrátíco~_te;
riam-a mais ampla participação, mas, 
wna vez definidas, o_ trâmite é o repre
sentado acima. 

-Reedição, observada _a _conjuntura 
atual, das próprias leis delegadas, isto é, 
um tripé formado pelos órgãos CFP, Co
baJ e Cibrazêm (as nomenclaturas podem 
mudar, assim como algumas adequa
ções dos seus objetivos), capitaneados 
por uma autarquia que efetivainente en
camparia a coordenação do abasteci
mento, alêm de participar da discussão 
e formação das políticas e diretrizes para 
a área. Uma Sunab adequada e sem a 
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função flSCalizadora, a qual competjria a 
um outro órgão, talvez do Judiciária. 

Esta alternativa oferece a vantagem da 
dívisão/espedalização das várias funções 
necessártas à viabilização de uma boa po
lítica de abastecimento. Nessa hipótese 
preserva-se a condição de empresas para 
que tenham a necessária mobilidade no 
trato-das operações que lhes cabem. O 
órgão que superintende o abastecimento 
pode deter a natureza jurídica de l.lma 
autarquia. O importante é ã preservação 
de uma única coordenação. 

2. Relativamente aos programas 
Até que seja equacionado o problema da 

subnutrição, via instrumentos mais eficazes 
que passam necessariamente pela melhor dis
tribuição da renda nacional, não há como 
prescindir -se da participação do Estado no 
esforço de abastecer, em condições mais fa~ 
varáveis de ofertas e preços, as populações 
pobres (aproximadamente 50% do povo bra~ 
sileiro ), com ênfase toda especial para os 30% 
em estado de miséria absoluta. 

Cabe aqui transCrever a letra "d .. , item a 
do trabalho "Abastecimento alimentar às po~ 
pulações carentes ... " pela sua pertinência; 

"Numa economia nos moldes brasi~ 
leiros, em que pese defender~se e valo
rizar a economia, de mercado, a concor
rência e a livre iniciativa, observa-se no 
entanto que, face às suas peculiaridades, 
o grande índice de "população periféri
ca" e marginalidade nessa economica 
não se pode prescindir do papel do Esta
do nesse contexto, sob pena de se asravar 
ainda mais a situação de carência alimen
tar e/ou do abastecimento às populações 
de baixa renda." 

Dessa forma preconiza-se: 

a) A adoção de um programa de ali
mentação a nível nacional, tendo corno 
público alvo as pessoas que vivem em 
estado de plena pobreza, cujas áreas de
vem ser previamente delimitadas, visando 
ao exercício dos controles cabíveis, que 
seriam basicamente desenvolvidos pela 
própria comunidade beneficiária, com a 
coordenação e coadjuvação do próprio 
órgão executor, a nível governamental. 

a. I) Denominação: podem ser as mais 
variadas, entre elas: 

Programa de Abastecimento Social 
Programa de Alimentação Popular 
Cesta Básica dei Trabalhador 

a.2) Produtos: entre 10 e 12, com a 
seguinte composição: açúcar, arroz, fari
nha de mandioca, feijão, fubá/farinha de 
maho, óleo, peixe, charque, ovos, macar
rão, leite em pó. 

a3) Preços: abaixo de mercado e, no 
mínimo, 20%, o que implica subsídio a 
ser dado para este frm específico e dire
cionado diretamente para o órgão execu
tor, eliminando-se, o mais possível, inter
mediações que só complicam os preces~ 
sos e corroem os recursos com despe
sas-meto. É preciso reconhecer que difi-

cilnlente se viabllluirá preços -ffiais baixos 
se:m SUbsídiO e uffia das causas reside 
nos custos operacionais e nos encargos 
fiscais, que efetivamente são pagos no 
caso de organismo do Estado. 

a.4) Operacionalização: em linhas ge
rais, a distribuição seria viabilizada através 
dos micro e pequenos varejistas integra
dos às comunidades beneficiárias, que 
teriam ConTQlõnte supridora o órgão go
vernamental responsável pela comercia
lização, que por sua vez deverá utilizar 
preferencialmente os estOques governa
mentais, podendo ter acesso a outros ca
nais, de forma a atender, com eficiência, 
f1S metas estabelecidas pelo Governo. 

a.5) Controle: deverá ocorrer sob dois 
enfOques bem distintos: o primeiro, em 
relação ao público beneficiário (atendi
mento do objetivo), far-se-ia via super
visão a cargo do próprio órgão executor 
e c:om__a indispensável participação da co
munidade, que seria suprida dos instru
mentos necessários, ou seja, tabelas de 
preços, normas-estabelecidas, relação 
dos comerciantes, etc.; o segundo, insti
tucional, isto é, tendo como alvo o órgão 
executor e nessa ótica ao próprio Tribunal 
de Contas da _União caberia a função de 
fiscalização. Enfim, trata-se do grande 
programa, "o carro chefe" das ações do 
Governo na área de abastecimento. 

As idéias estão colocadas em linhas 
gerais, demandãndo um certO nível de 
detalhamento quando oportuno. A Cabal 
reúne _Qrande experiênciã na operac:iona
Uzação de iniciativas análogas. 

b) Resgate do Programa Rede Somar 
de Abastecimento~ _OI.l s~ja~ um sistema 
de abastecimento realizado nos moldes 
das Cade-ias Voluntárias, que consiste na 
distribuição de produtos através de uma 
malha de vareJistas de pequeno e médio 
portes filiados ao s1stema, sujeitos a nor~ 
mas específicas. 

Tal iniciativa proporciona, de um lado, 
ao consumidor_ periférico a condição de 
compras, pelo menos com as mesmas 
vantagens qUe sãO obtidas pela popula
ção de maior ingresso no mercado, a qual 
conta com a ''benesse" de uma concor
rência bastante acirrada; e, do outro, um 
cqmerciante desassistido, que passa a 
contar com a possibilidade de suprimen
to de sua loja, nas mesmas condiç:õ_es 
propiciadas às grandes organizações, o 
que equivale à concepção de uma grande 
central de compras. E: o problema da cha
mada dualidade do abastecimento, que 
pode ser equacionado como bem de
monstrou a Cabal nos tempos áureos da 
operacionalização deste programa. 

O programa deve assistir às áreas po
bres (consumídoref?/comerciantes) que 
não seja_m atendidas pela iniciativa cons
tante do s_ubltem a.l, isto é, aqueles 30% 
já referidos. 
~ fundamental também consignar que 

a partir de uma só coordenação do abas~ 
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tecime-nto a níVel nacional, um programa 
desta magnitude utilizará certamente es~ 
toques governamentais, embora dentro 
da realidade do mercado (esta atuação 
não deverá ser, em tese, subsidiada). 

Discorrer sobre a operacionalização 
deste programa demandaria muito deta~ 
lhamente, o que não é obje_tivo do pre
sente documento, bastando, neste está
gio, que se destaquem algumas vanta
gens, do tipo: 

eoferta de ao a 100 produtos aos con
sumidores mais desassistidos a preços 
e outras condições, pelo menos iguais 
aos proporcionados nas grandes organi-. 
z_ações de supermercados; 

•aglutinação dos pequenos e médios 
COI)lerciantes, despertando-lhes o senti
do de associativismo; 

•modernização do abastecimento, co
mo conseqüência natural da dissemina
ção das ténicas merc:adológicas; 

eorgahização de uma malha inestimá
vel de distribuição que pode ser utilizada 
para programas de abastecimento, inclu
sive quando em situações específicas de 
mercado; 

• aproximação consumidor-comercian
te, despertando-lhes o sentido de comuni
dade, entre outros. 

c) Varejo direto: num pa1s com dimen
são continental, como o nosso, não causa 
surpresa a constatação de que também 
na área do abastecimento existem re
giões/áreas que não contam com uma 
oferta de produtos adequada, quer pela 
pouca ou nenhuma participação da ini
ciativa privada (o retorno do investimento 
não é convfdativo ), quer pelas s!mples di
ficuldades de comunicação, tomando a 
tar~fa uma atividade, por definição, defici
tária. Cita-se, como exemplo, a Amazônia 
como um todo e algumas regiões do.Nor
deste. 

Assim, está patente o espaço para urna 
atuação do Estado diretamente junto ao 
consumidor. Esta partidpi:lção, contudo, -
exigirá estudos maís específicos e deta
lhados, até porque, pelas suas caracte
rísticas especiais, exigirá determinado 
custeio. É o caso, porexemplo, do abaste
cimento das populações ribeirinhas 
(Amazônia), via navegação fluvial, além 
de unidades rodoviárias, cujas operações 
são bastante onerosas. 

d)Estoque regulador: várias teritativas 
de Tormação de estoques reguladores, via 
iniciativa privada, resultaram inócuas, se 
contabilizada, além dos prejtúzos diretos, 
a total desgovemabilidade dos preços dos 
produtos básicos, princiPalmente nas 
épocas de escassez de ofertas que bem 
caracterizam os períodos de entressafras. 
Como pode o Estado ficar fora de tão 
importante mister? 

Assim, preconiza~se a formação de es
toques reguladores de leite em pó, arroz, 
feijão, farinha, milho, carne bovina, óleo 
comestíveL entre outros. Os estoques go~ 
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vemamentais oriundos da PGPM consti~ 
tuíram, em parte, essas reservas, cuja co~ 
mercialização far-se-ia nas épocas de es~ 
cassez.. Os demais produtos seriam ad
quiridos como outrora ocárrera, ou sejã, 
junto ao mercado convencional (é o caso 
da carne, leite em pó e _óleo). 

A Cobal, mais uma vez,. detém uma 
experiência acumulada, inclusive de su
cessos, na formação e comercialização 
dos estoques reguladores. 

e)Programas especiais, do tipo meren
da escolar: o órgão governamental de co
mercialização deve ser o natural executor 
do programa, que contará, para esse fim, 
também com os estoques governamen
tais, preferencialmente. 

Quanto aos programas de suplemen
tação alimenfar, dos tipos PSA e LBA, 
é preciso repensá-los e avaliá-los quanto 
aos seus benefícios em relação aos cus
tos despendidos com os mesmos. No 
momento está sendo desenvolvido um 
trabalho de pesquisa pelo IBGE, patrod- -
nado pelo INAN, o que será bastante út.J.1 
para essa anáJise. O referido instituto, por 
exemplo, desenvolve abastecimento em 
outro segmento via Pronab, onde foram 
obtidos resuhados que estão citados na 
análise de organismos internacionais e 
publicados com destaque no New York 
71mes. 

A persistir tais programas, os mesmos 
devem ser executados pelo órgão gover
namentaJ de _abastecimento, no que tan
ge à comercialização dos produtos. 

Conclusão 
O básico neste momento é a luta pela parti

cipação do Estado na árdua tarefa do abasteci· 
menta, inclusive em atendimento ao preceito 
constitucional contido no art. 23, item VIII, da 
Constituição promulgada em 5-10-88, o qual 
expressa que fomentar a produção agrope· 
cuária e organizar o abastecimento alimentar 
constitui competência da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios. 

A Lei Agrícola está aí para ser votada, e 
as correntes que defendem a não-participação 
do Estado são bem maiores, pelo menos no 
momento, do que as que exigem sua atuação 
no setor. 

Após definido qual será o papel do Estado 
no abastecimento interno, em função das poli
ticas/diretrizes que for_em traçadas pela Lei 
Agrícola, forçosamente dever-se-á repensar 
"os mecanismos" e a estrutura do Estado para 
executar a missão que lhe for consignada. 

Nesse momento, então, dever-se-á repen
sar a reorganização-do Estado a níveis de pia· 
nejamento, decisão, coordenação e execução. 

Esboçada essa provável reorganização e 
diante também de uma nova realidade de Go
verno, cujas propostas deverão se consubs
tanciar em um "Plano de governo Qüinqüe
nal" (conforme prevê a Constituição), poder-. 
se-á então detalhar planos setorials, entre es
tes, para ârea de abastecimento e atendimento 
às populações carentes._ Qualquer ação nesse 
sentido depende de decisões políticas firmes 

_ ~ue _deverão estar enfatizadas no plano de go· 
vemo e de vontade do poder decisórlo,além 
de recursos pata executá-la 

O Estçld~L através de órgão e técnicos(na 
área de execução) já provaram ao longo de 
mafs de vinte anos de que pode fazê-lo, e 
bem. A questão extrapola a mera decisão téc
nica, como já enfocado anteriormente. 

Outro ponto fundamental de entendimento 
é o de que cabendo ao Estado a participação 
no abastecimento das populações mais ne· 
cessitadas não há como descartar determi· 
nados subsídios, sem os quais não se viabili
zam atuações eficazes sob o enfoque da popu· 
lação alvo e da sustentação do próprio orga· 
nismo encarregado da sua operacionalização, 
embora, ressalte-se, que tal premissa não se 
aplicará a todas as suas atividades. 
Nota: Pela pertinência em relação à:s questões 

abordadas nestaS Considerações, junta-se 
um documento produzido pela Associação 
dos Servidores da Cabal - Asbal. 

Apresent.ação:-

Num País em que 60 milhões de pessoas 
vivem no limite da fome e em que gerações 
e geraçõ~s vêm sendo comprometidas em 
suas potencialidades pelo anacrónico quadro 
de desnutrição e subnutrição, a questão do 
abastecimento alimentar constitui um desafio 
importante a ser resolvido pelo setor público 
e pela sociedade brasileira. 

Por forçá- de dispositivo constitucional, o 
Congresso Nacional discute, no momento, o 
projeto de Lei Agrícola, que, dentre outros as· 
pectos, abordará o Abastecimento Alimentar, 
definindo a responsabilidade do_ Estado no 
equacionamento desse assunto. Mais que is
so, expressará as linhas doutrinárias da inter
venção do Estado nesse setor. 

Os diferentes segmentos da sociedade or
ganizada estão mobilizados para defender 
seus interesses e ideologias no encaminha· 
menta desse projeto. Foram apresentadas 
cerca de 20 propOstas -à Comissão de Agri
cultura e Política Rural, da Câmara dos Depu
tados, sendo uma pelo próprio Ministério da 
Agricultura. DQ ponto de vista ideológico, as 
idéias contidas nessas propostas vão desde 

- um afastamento radical do Estado desse setor 
a uma presença governamental mais abran· 
gente, tanto na execução de programas quan· 
to em termos de regulamentação. 

Idéias radicais e extremas não servirão aos 
interesses e às necessidades do País. O assun· 
to é complexo. Por outro lado, a superação 
da dívida social interna, de responsabilidade 
doS ftitüros -dirigentes da Nação, passa neces
sariamente pelo correto encaminhamento da 
questão do abastecimento alimentar. É preci· 
so, portanto, que -se amplie o debate em torno 
do assunto e é nesse sentido que o documento 
aneXo- qüe tesunie o ponto de vista da Asso· 
dação dos Servidores da Cabal, uma empresa 
estatal que tem obrigações na área- petende 
coniribuir. 

Neste trabalho pretendemos abordar a 
questão do abastedmento _alimentar, vincu~ 
lando~a, especificamente, como prioridade -· 

fundamental e intransferível do Estado brasi
leiro nos días de hoje. Há que se mencionar, 
porém, que essa resp-onsabilidade existe na 
medida em que se tem como pressuposto 
gravíssimas distorções no proces_so de distri
buição de renda, principais responsáveis pelas 
carências alimentares e nutricionais que asso
lam a grande maioria da população brasileira. 

Mesmo que sinteticamente, cremos ser 
oportuno registrar como e de que forma se 
configurou a ação do Estado brasileiro no se
ter do abastecimento alimentar, ao longo dos 
últimos _anos. Em linhas gerais, optamos por 
distinguir três grandes momentos, os quais 
estariam compreendidos entre os anos de 
1918 o 1945; de 1945 a 1964; e de 1964 
até os dias atuais. 

O grande marco conjuntural que ensejou 
a intervenção do Estado bras~eiro neste setor 
foi a I Grande Guerra Mundial. Neste contexto, 
em face de toda sorte de ficuldades verifica
das, o Estado cria, em 1918, o ComiSsaf!ado 
de Alimentação Pública, com a fma~dade de 
debelar as dificuldades então encontradas no 
supririlento de produtos básicos. Nesse mes
mo período, ocorrera recentemente a revolu
ção soviética e, por temor e eventtiãis levantes 
sociais inspirados por aquela revolução, o Es
tado brasileiro reforça sua interveniência nesse 
setor, com o objetivo de mínimizar as pressões 
populares diante das carências existentes. 

Nos anos subseqüentes, o Estado inicia a 
organização do crédito agrícola no País, atra
vés- da criação, em 1937, da Carteil'<:f de Cré
dito Agrícola e Industrial - CREAI, do Banco 
do Brasil. 

Em 1 939~ o_ Comissariado de Alimentação 
Pública é substituído pela Comissao de Abas
tecimento, organizada com a mesma finali
dade, instituindo-se, a seguir, em 1943, o Ser
viço de Alimentação da Previdência Sociai
SAPS. Esta instituição, vinculada até então ao 
MiniSteríO do Trabalho, Indústria e Comércio, 
tinha por objetivo garantir as condições neces
sárias à alimentação dos segurados dos insti
tutos e c:aixas de aposentadorias.. 

O segundo grande marco do intervendo
nismo estatal nesse setor inicia-se em 1945 
e se estende até 1964. Com o término da 
D Grande Guerra, intensificam-se os inveSti
mentos estrangeiros, marcadamente os norte
americanos, momento em que começam a 
se manifestar os primeiros ensaios de planeja
mento para o setor de abastecimento alimen
tar. Em 1948, concebe-se o -Plano Salte (saú
de, alimentos, transporte e energia), onde se 
observa a preocupação de equacionar os pro
blemas do abastecimento alimentar numa vi
são de conjunto e em articulação com os de
mais setores contemplados naquele plano. As 
m-edidas apontadas no Plano Salte tonstituem 
o primeiro esboço de um plano nacional de 
abastecimento. 

Na prática, apesar dos numerosos estudos 
e propostas que, inclusive, chegaram a deli
near os princípios de wna visão sistêmica da 
questão da armazenagem e do aba~t~imen
to, pouco se fez, objetivamente, para a melho
ria da questão como um todo. 
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Novamente, em 1957, dentro do Plano de 
Metas do Governo ·Juscelino Kubitschek, foi 
formulado pelo Conselho Coordenador de 
Abastecimento, que reunia ministros de Esta
do, um plano de abastecimento nacional que 
visava à reguJarizaçáo do abastecimento nos 
grandes centros urbanos, através da dinami
zação das disponibilidades de armazenagem 
e frigorificação, transporte e distribuição de 
gêneros alimentícios. 

Como nos casos anteriores, a eficácia de 
tais planos não extrapolou o nível discursivo. 
Assim é que, ao iniciar-se a década de 60, 
a situação do abastecimento alimentar nos 
grandes centros urbanos continua cada vez 
mais grave, como _decorrência natural dos dois 
fatores antes referidos; o crescim_ento popula
cional e o incremento da tax..a de urbanização. 

Em 1962, no efémero regiine- parlamen
tarista, o setor é novamente repensado, agora 
dentro de visão sistêmica mais ampla. A Co
missão de Financiamento da Produção -
CFP, criada em 1947, teve suas funções bêlsi
cas reformuladas, através da Lei Delegada n~ 
2. Além disso, foram criadas a Sunab, a Cabal 
e a Cibrazem, através, respectivamente, das 
Leis Delegadas n'1' 5, 6 e 7, todasde26-9-62, 
a· partir de proposição do Governo João Gou
lart. 

Com esse novo arranjo institucional, o Esta
do brasileiro preparava-se para enfrentar a 
questão do abastecimento alimentar, de modo 
a equacioná-la de forma mais efetiva. Lamen
tavelmente, esse esforço foi abortado, com 
o advento do golpe militar de 1964. 

Passemos, então, ao terceiro e último marco 
por nós delimitado no intervencionismo do 
Estado no setor do abastecimento. O aparato 
estatal concebido no período anterior, apesar 
de sua manutenção, foi relegado pelo plano 
de ação econômi<::a do governo militar, que 
continha orfentação privativlsta, restringindo 
a ação do Estado ao caráter meramente com
plementar, razão por que, tnals uma vez, a 
problemática do abastecimento não encon
trou solução compatível com as reais necessi
dades da grande maioria da população bra
sileira. 

Nesse ínterim, Sunab, Cabal e Cibrazem 
têm suas missões básicas redefinida,s .. À Su
nab passa a competir a função de fiscalizadora 
do abastecimento, o que a esvaziou de suas 
atribuições originais. A Cabal passa a ser um 
organismo voltado para o abastecimento. das_ 
populações não suficientemente atendidas 
pela iniciativa privada, a par da função de ins
trumento regulador de preços. A Cibrazem, 
por sua vez.- passa a ser um agente t~cnico 
e fanantiador da iniciativa privada, alem de 
incrementar a construção de arm~éns e s.ilos 
próprios. 

Cumpre registrar ainda que, em 1967, o 
SAPS é extinto, sendo toda a sua rede de varejo 
absorvida pela Cabal. 

Seqüencialmente, institui-se no início da dé· 
cada de 70 o Sistema Nacional de Centraís 
de Abastecimento - SINAC. com a implan
tação dos Ceasa nas capitais dos estados bra· 
sflelros, com o objetivo de melhor organizar 

a produção e a comercial_~ação de produtos - aproximadamente 40 milhões de pessoas 
hortigranjeiros no PaíS. - - -- -- - têm emprego e renda que lhe permitem 

Foi também na década de 70 que. surgiram o acesso direto ao mercado e que, por sua 
os chamados Programas de Suplementação vez, constituem o público-alvo das modernas 
Alimentar, voltados para segmentos esped~ estruturas privadas de abastecimento (os siJ-
ficos-aa·-paputação brasileira, considerados permercados). Nos dois terços restantes, va~ 
socialebiólãQíCFrilehtevulneráveisaosefeitos mos distinguir, para efeito da nossa reflexão, 
da subnutrição. Nesse contexto, com a criação basicamente dois grandes segmentos. Primei-
do Instituto Nacional de AUmentação e Nutri- ro, aquele situado numa faixa de renda de 
çãO ..:....:.lNAN, vinculado ao Ministério da Saú- até dois salários mínimos e que está a merecer 
de, foram concebidas e implementadas ações assistência prioritária do Estado. Em seguida, 
que visavam complementar o aporte calórico- encontraremos o segmento na faixa de renda 
protéico de gestantes, nutrizes e lactentes da de dois até cinco salários mínimos, que tam-
popuJação de baixa renda no Pais, através da bém não pode prescindir da ação do estado, 
distribuição gratuita de uma cesta de alimen- s6 que, neste caso, em caráter cof!Iplementar. 
tos, via postos de saúde. Por outro lado, tam- Reportando-nos ao segmento dos que inte-
bém ganham import2mcia os programas de _ gram a faixa de até dois salários mínimos, 
merendã -escolar; -CõOrdenados pelo- MEC ~- cremos ser relevante informar que essa popu~ 
executados nacionalmente. Iação atinge hoje cerca de 60 milhões de pes-

Nos últimos._dez__anos. altemam-se com soas que constituem os chamados bols_ões 
grande freqü_êf"!~ia __ ~ ç_rJªçãg__ e a_ extinç~_ d~ de pobreza. A alimentação que QS ç_ompo-
inúmeroSorganlsnlõsc_omoobjetivodecoor- neiltes deste segmento -Consegueln obter é 
denar a ação do Estado no set.QL.de_abasteci- absolutamente insuficiente tanto do ponto de 
mento.~Tais alternâncía.s. porém, ao invés de vista quantitativo corno qualitativo. Pode-se 
se efetivarem visando ao equacionamento das afirmar, inclusive, que a expressiva parcela 
distorções então verificadas no setor, se deram deste contingente populacional supre essa oe-
muito mais em função de interesses especi- cessidade vital recorrendo a sobras que rece
ficos da esfera- de pOder, o que ocasionou bem (quando recebei"n) de terceiros e à cata 
a manutenção e proliferação de_ estruturas pa· de restos de alimentos nos monturos de lixos 
raleias, além de Ui-na infinidade-de superpo-' que-se acumulam, sobretudo, nos depósitos 
sições de organismos e atribuições que só existentes nas periferias, criando um outro e 
serviram para agravar o quadro institucional tão grave problema para o Estado, na medida 
vigente. em que passam a constituir o público cativo 

Feito este breve histórico, o que se constata, dos postos de saúde da rede pública, o que, 
em última análise, é que o Estado brasileiro, por sua vez, implica volumos_os gastos que 
ao longo de todos esses anos (salvo honrosas poderiam ser evitados se a população esti
exceções), interviu ou atuou no-setor de aba_s- ves_se adequadamente nutrida. 
tecimento alimentar não para equacionares- Para este segmento, não há como negar, 
truturalmente a questão, mas sim para solu- é competência eXclusiva e indelegável do Es
cionar paliativamente determinadas crises ta do viabilizar· instrumentos e programas de 
conjunturais ou para atenuar tensões socia!s proteção alimentar e nutricional no âmbito de 
em vias de convulsão. Tanto é assim que 0 suasaçõessociaisquevisemasuperaçãodes
quadro de pobreza, miséria, fome e desnu- ta humilhante vergonha nacional. 
trição a que chegamos hoje alcança índices 0 segundo segmento, compreendido na 
sem precedentes em toda a história do Pafs. faixa entre dots e cinco salários mínimos, que 

Cabe aqui colocar uma questão que vem também está a merecer especial tratamento 
nos preocupando já há algum tempo: como por·parte do Estado-só que agora em cará-
pensar no futuro, enquanto· nação, como ter ter complementar- corresponde a cerca de 
esperança no amanhã, se o Estado não assu~ 40 milhões de pessoas, que se localizam, pre-
mir de vez essa responsabilidade lndelegável ponderantemente, na periferia dos grandes e 
e intransferível de garantir a a~mentação e a médios centros urbanos, envolvendo ainda as 
nutrição do seu povo, de forma a assegurar~ populações ribeirinhas, de fronteiras geográ-
lhe a condição primeira da própria cidadania? ficas e agrícolas, além de outras áreas esped-

Cabe-nos indagar, também, sobre a forma ficas, como frentes de trabalho e garimpo. 
de equacionar esse problema tão desafiante. Nestes casos, em sua maioria áreas onde 
Primeiro, há que se distinguir, de modo nítido, a iQiciativa privaçla rWo se_ faz presente de mo-
quais seriam os distintos segmentos benefi- do adequado ao atendimento das necessida-
ciários da ação do Estado, pois para cada wn des básicas daquelas populações, também 
deles ter-se~á que elaborar programas e ações cwnpre ao Estado atuar no abastecimento ali-
específicos. Vejamos, pois, quais seriam estes mentar, só que através de outros mecanismos 
segmentos e que ações seriam mais condi· de intetvenção, ainda que indiretos, como por 
rentes. exemplo, o Sistema de Cadeias Voluntárias 

Ao se buscar a identificação e a quantifi- já testado amplam~nte no País, através da Re-
cação do perfil dos segmentos populacionais de Somar de Abastecimento, programa pró-
ditos carentes e que estão a merecer trata- prio da Cabal, e que leva os principais gêneros 
menta objetivo e pifõritáifo do Estado brasi~ básicos de consumo domésticos às pequenas 
!eira, temos de partir do universo que compõe bodegas e quitandas (varejistas) instaladas nas 
hoje a nossa população, qual seja, cerca de periferias dos grandes centros, os quais efeti-
140 milhões de- brasileiros. Destes, um terço vament€frespondem·p-ela maior parte do abas-
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tecimento das populações de menor_ poder 
aquisitivo. 

O apontar de medidas operacionalizáveis 
e que visem um melhor equacionamento da 
questão do abastecimento_ alimer.tar a esses 
dois segmentos de que vimos tratando, p~ssa 
necessariamente, por uma profunda revisão 
de tudo o que jâ se fez até aqui no País. A 
par da necessidade de instrumentos do Esta
do, ao nível da concepção das linhas e de 
diretrizes politicas, há que se contemplar a 
descentralização das ações, auscultando-se 
diretamente os poderes municipaiS e, princi
palmente, as comunidades beneficiárie~:s e 
agregando-as efetivamente nesse processo. 

A ineficácia dos planos, programas e proje
tes até então implementados nestes setores, 
está seguramente vinculada ao fato de que, 
todos eles, sem exceção, foram concebidos 
nos gabinetes do Governo Federal, implemen
tados de cima para baixo, sem a menor partici
pação dos estados, dos municípios e sobre
tudo das populações beneficiáriaS: 

As raríssimas experimentações levadas a 
efeito, no início do atual Governo, com a parti
cipação de municípios e associações comu
nitárias ou de bairros, localizadas nos bo!sões 
de pobreza, mostraram-se altamente promis
soras, apesar de interrompidas em seu nasce~ 
douro pelo autoritarismo hoje ainda presente 
l1hS escalões oficiais. 

De outro lado, qualquer solução prática que 
venha a ser concebida no setor de abasteci
mento alimentar estará na dependência direta 
do que vier a ser definido na Lei Agrícola, 
ora em discussão no CongressO Nacional e 
em vias de ser votada. 

O acompanhamento do processo que cul
minará na aprovação da Lei Agrícola ganha 
especiaJ relevo, principalmente s_e_levarmos 
em conta a s1ndrome do prívativismo que hoje 
assola o PaiS, alanvacada por setores que não 
têm o menor compromisso com as verda
deiras questões de interesse nacional. Esta
mos aqui nos referindo ao_ grande número 
de projetas já encaminhados (hoje cerca de 
vinte), em sua maioria alicerçados num libera
lismo irresponsável que veda ao Estado toda 
e qualquer possibilidade de intervenção. seja 
para preservar os interesses económicos 
maiores da nação, seja em função das suas 
responsabilidades no campo social. 

Nesse sentido, é forçoso que se registre o 
fato de que, ao estarmos defendendo a Inter
venção do Estado no setor de abastecimento _ 
alimentar, não significa que sejamos defen~ 
sares radicais do estatismo generalizado. Ao 
contrário, cremos sobremodo no papel e na 
relevância que tem a iniciativa privada, c;omo 
móvel da economia. Porém, o que justifica 
a postura que vimos defendendo é pura e sim
plesmente o fato de que não se pode admitir 
a coexistência da fome com a disponibilidade 
de excedentes de produtos alimentares bá
sicos. 

É por isso mesmo que, sob a 6tica do abas
tedmento aUmentar e diante das carências ali
mentares e nutricionais de nossa populaç:ao, 
a Lei Agricola a ser promulgada não poderá 

deixar de contemplar a formação de estoques 
públicos, de egtpques reguladores, nem tam
pouco de disciplinar as exportações e impor
tações de gêneros alimentícios básicos, priori
tizando, incondicionalmente, o mercado inter
no. Em particular no que se refere aos esto
ques reguladores, é fundamental que os mes
mos compram dupla funçào. De um lado, a 
função económica de regulação de preço e 
de sustentação à agricultura nacional e, de 
outro, a função social (tão ou mais importante 
que a primeira), qual seja, o Suprimento em 
caráter prioritário aos programas que irão ga
rantir segurança alimentar da população bra
sileira. 

Os segmentos mais progressistas e respon
sáveis da sociedade brasileira não podem se 
omitir diante das ameaças que hoje palram 
no ar. As decisões do amanhã precisam ser 
plantadas aqui e agora. Ao Estado, como mola 
propulsora de wn novo amanhã, compete a 
responsabilidade social e nacional pela cria-

-- ç:ão e preservação do direito de cidadania ~ 
fonte primária do processo democrático no 
Pais. 

SUGESTÃO PARA O 
ABASTEC~TOPOPULAR 

ATRAVÉS DA COBAL 

1. Saneamento financeiro: 
A Cabal como instrumento do Governo para 

executar programas de abastecimento social, 
encontra-se em estado pré-falimentar e, por 
conta disso, está se afastando de seus objeti
vos básicos, comprando e vendendo mal. Ur
ge, portanto, que se tome medidas saneado
ras; e. para tal, será imprescindível o aparte 
de recursos financeiros. 

Para se conseguir esses recursos, sugeri
mos o seguinte: 

-venda dos imóveis ociosos; 
-liberação de recursos do Finsocial em 

forma de aumento de capital; _ 
-empréstimo para capital de giro junto ao 

BNDS. 
A Cabal, ao longo de sua existência, sempre 

foi umà empresa /iuperavitária, entretanto, nos 
ú1timos anos, vem trabalhando com prejuízo, 
o qae pode ser caracterizado como um fato 
isolado, em função da má administração. [sto 
derrionsti"ã que quandO- D"ém dirigida é possí
vel a execução da política de abastecimento 
social, sem gerar déficit para os cofres pó.-
bllcos. ·--

2. Redução do número de sucursais: 
A atual estrutura operacional da Cabal, com 

sucursais em quase todos os estados da Fede
ração, é onerosa e nao tem a agilidade neces
sária para desenvolver suas operações~ Como 
sugestão, propomos a criação de sucursais 
regionais, com o número máximo de 10. Cuja 
composição poderia ser: 

• Sucursal O 1 - AMIROIRR/AP 
• Sucursal 02- PNMA 
• Sucun~al 03 - PVCEJRN 
• SuctrrSa! 04 - PB/PEIAL 
• SucursaJ 05 - BNSE 
• Sucursal 06 - MG 
• Sucursal 07 - RJ!ES 

e Sucursal 08 - SP/MS 
• Sucursal 09 - PRIRS/SC 
.-sucorsal 10-GO/DF/MT/AC. 

3. Redução da linha de produtos: 
A Cabal trabaJha com uma linha de comer

cialização multo extensa, o que, possivelmen
te, gera uma dispersão muito grande de recur
sos materiais e humanos. Entendemos que 
o Governo deva se preocupar com a proble
mática-dO abastecimento nos centros urba
nos, entretanto, acreditamos que_ todo o esfor
ço neste sentido deva ser direcionado para 
uma cesta básica de, no máximo, 25 produtos, 
a saber: 

• Artoz 
• Feijão 
• Farinha 
• Macarrão 
• Charque 
e Óleo 
• Leite 
• Fubá de Milho 
• Café 
• Açúcar 
• ~ai 
e Ovos 
• Vinagre 
• Fósforos 
• Sabão em barra 
• Sabão em pó 
• Bolacha salgada 
• Bolacha doce 
• Peixe seco 
• Carne em conserva bovina 
• Sardinha em lata/latão 
• Sabonete 
• Creme dental 
• Papel higiénico 
• Doce em barra!tabletes 

Para se trabalhar com ·urna línha desse por
te, o Governo poderia atuar de duas formas 
distintas; diretamente a nível de varejo, utilizan
do-se de uma estrutura de pessoa! e equipa
mento o mr;tis reduzido possível e a nfvel de 
atacado, utilizando as estruturas de pequenos/ 
méclios varejistas, padarias, cooperativas, in
dústrias, etc. 

4. Ativiclade varejista 
Definida a sua linha de comercialização, a 

Cabal teria que reestruturar o seu segmento 
de varejo. Neste setor, a empresa dispõe de 
3 tipos de equipamentos, que são: autos servi
ços (supermercados), pontos de e_conomia e 
autos serviços móveis. 

Sugerimos que nos pontos de economia 
e autos serviços móveis, deva se trabalh_ar ex
clusivamente c.om a linha de 25 produtos bási
cos. Quanto aos autos serviços (lojas de mé
dio/grande porte), até que se reestude a situa
ção dos mesmos, sugerimos que além da li
nha básica, se opere com uma complementar, 
definida em função das necessidades locais, 
com _aquisições feitas diretamente_ para esse 
tipo de loja, ou seja, sem passar pelos arma
zéns centrais de distribuição. Ressaltando-se 
que nesses casos, não se dev_e_ ultrapassar a 
casa dos 100 produtos. 
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5~ Ativtdade atacadista: 
A Cobal já desenvolveu em outras oportuni· 

dades, programa a nível de atacado como as 
Cadeias Voluntárias. Rede Somar de Abasteci
mento e o PAP, razão pela qua1 possui vasta 
experiência no Setor. QUe, não obstante, os 
momentos de desacertos na execução, trata
se de uma idéia que embora simples, é mwto 
boa,_ pois permite via utilização da estrutura 
da Cobal existente no País, ampliar exponen
cialmente a atuação do Governo no Setor de 
Abastecimento, uti1izando os pequenos/mé
dios varejistas, locaJizados principa1mente nas 
periferias dos grandes centros urbanos. 

6. Programas institucionais: 
Durante muito tempo, os programas institu

cionais da F AE. INAN, LBA e ER, utilizaram 
a Cabal como um cana1 Quase que exclusivo 
de comercialização. Ao longo dos últimos 
anos, notadamente na atual adminsitração da 
Cabal, a atuação da empresa neste setor prati
camente deixou de existir. O que reputamos 
ser objeto da pura fa1ta de competência, aliada 
à inexistência quase total de visão política e 
administrativa. 

É incompreensível que tal fato tenha ocor
rido, pois é sabido que a -Cobal formou ao 
longo dos últimos 15 anos, toda uma estrutura 
técnica e administrativa, voltada para a execu
ção de tais programas. 

Esses programas, não obstante a exclusão 
da CobaJ, continuaram a ser executados com 
o apoio de outros órgãos do próprio Governo. 

Sugerimos que a nova administração da 
empresa trate do assunto como priorltário, ob
jetivando reconquistar e até mesmo ampliar 
a sua participação. Pois, comprovadamente, 
é o 6rgão do Governo que dispõe de uma 
estrutura mais adequada para tal. 

7. Fonnação de estoque regulador para 
Cobal: 

Entendemos que uma vez conquistado o 
reintrozamento na comercialfzação dos pro
gramas institucionais, a Cabal deveria passar 
a desenvolver, a nível de zona de produção, 
urna intensa atividade de aquisição de produ
tos básicos, preferencialmente, junto aoS pe
quenos/médios produtores e cooperativas, o 
que melhoraria substandalmemte o_ nível de_ 
renda do setor rural_. Isto seria perfeitamente 
factível, uma vez que a Cabal, dispondo da 
demanda representada por aqueles .,progra
mas, somada as suas próprias necesSidades, 
teria garantido um escoamento natural dessa 
produção. 

Além das ações acima, considerando a es
trutura que a Cabal possui a nível nacional, 
deveria ser buscada uma integração com a 
CFP "fato que também deixou de existir na 
atual administração" que-pennitisse por um 
lado que a empresa participasse ativ.amente 
no escoamento dos produtos adquiridos pela 
CFP e por outro lado atuar também na forma
ção dos E. R. de grãos e farináceos como 
o arroz, feijão, milho, soja e farinha de man~ 
dioca. 

Um capitulo a parte na área de estoque re.
gulador é o que diz respeito a carne e leite, 
que durante muitos anos foi desenvolvido ex-

clusivamente pela Cabal. Tal política permite 
ao Governo dispor de um instrumento para 
aquisição e fonnação de estoques no período 
de safra, quando os preços estão mais baratos 
e. posteriormente, vi_a o mesmo instrumento, 
colo_car no periodo de entressafra esses esto
ques no mercado, evitando-~e assim os insu- _ 
portávers aVultamentos de preços- a n1vel do 
mercado conslimidor. 
8. Cesta do trabalhador: 

O fornecimento de cestas básicas aos traba~ 
lhadores de núcleos industriais e comerctais 
é outro Segmento (Jue poderia ·ser desenvol
vido pelo Governo. Trata-se de urila idéia de 
grande alcance social, pois de uma Lado bene
ficiaria o trabalhador e do outro o empregador, 
que poderia gozar dos benefícios fiscais que 
são oferecidos pelo PAT. As cestas básicas 
não teriam uma composição única, variariam 
em função dos hábitos alimentares do mer~ 
cada de cada região e da necessidade de cada 
empresa. 

(Durãnte o discurso do Sr. Ney Mara
nhão, o Si; Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secre
tário.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Alui
zlo Bezerra. 

O SR. ALCiíZIO BEZERRA (PMDB -A C. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
nãQ poderíamos deixar de registrar, neste ple
nário, um acontecimento que ocorre distante 
do nosso Pais, porém extremamente ligado 
às preocupaçõ_es do povo brasileiro, no que 
diz respeito à luta Pela descolonização. Haja 
vista que o Brasil exerceu papel relevante logo 
depois da Segunda Guerra Mundial, quando 
o movimento da descolonização ganhava de
bate internacional na'Assembléia da Organi
zação das Nações Unidas. 

Hoje está presente, neste debate, justamen
te a questão do Timor Leste ou Timor Oôental, 
essa ilha que, logo depois do proceso de des
colonização das áreas dominadas por Portugal 
- Angola - e por outros países, também 
poderia alcançar a sua autonomia. Entretanto, 
naquele momento a lndonésta não hesitou em 
partir imediatamente para a ocupação do TI~ 
mor Leste. 

Sr. Presidente, o caso do Timor Leste não 
é um fato isolado. Há que ser visto dentro 
do contexto do perfodo da descolonização que 
se iniciou logo depois da Segunda Guerra 
Mundial, quando os países europeus, que do
minavam grandeS áreas do Mundo, começa
ram a enfrentar movim~ntos de emancipação 
em suas colônias, como conseqüência dessa 
Guerra, que, no bojo de sua contradição, trou
xe o avanço da luta pela democratização e 
descolonização, e, a Partü" daí, toda uma cons
ciência democrática avançava na Assembléia 
da Organização das Nações Unidas, até que 
a famosa Resolução da Assembléia-Geai da 
ONO reconheceu como guerra legitima a 
guerra de libertação, aquela em que o povo 

se organizava na luta por sua autodetermi
nação e pela não ingerência nos assuntos ln
temos de seu País, na busca de sua própria 
independência. 

EsseS princípios hoje_ <;C?nsagra~os_ na Orga
nização das Nações Unidas tiveram o seu rno
m~nto mais elevado justamente quando essas 
nações todas que viviam sob o tacao da Colo- -
njzação bus_cavam, na luta pela independên~ 
cia, nas lutas de libeWção, o reconhecimento 
pela consciência internacional, ou seja, pela 
comunidade internacional. -

Como resíduo do processo de colonização, 
Portugal -vivendo sob a ditadura de Salazar, 
uma das mais prolongadas da História- en-_ 
frentou, finalmente, a luta do povo de Angola 
e Moçambique, de Guiné-Bissau e de Cabo 
Verde, luta essa que ganhou o apoio da cons
ciência das populações do MUndo e que tanto 
sangue derramou; e ainda a luta do povo do 
Timor Leste ou do Timor Oriental. 

Logo em 1986 - portanto quando caíam 
os grilhões da colonização portuguesa, e se 
dava lugar à organização de nações democrá~ 
ticas, tanto em Angola, Moçambique, Guiné 
Bissau e Cabo Verae ....:.__, o governo da lildo
nésia não hesitou em ocupar o território de 
população portuguesa. 

Nestes últimos dias, na visita que o Papa 
fez àquela ilha, registrou-se repressão violenta 
da policia da Indonésia, à viSta do seu Ministro 
da Defesa, quando o Papa justamente rezava 
pelo final da guerra e da repressãO qUe- têm 
vamdo aquela pequenina ilha, onde o povo 
do Timor luta, árdua e heroicamente, por sua 
l_ibertação diante do governo antidemocrático 
da lndoné@a, que impõe, através da repressão, 
um regime autoritário_, para ·submeter o pOvO 
do TimOr Leste, que, através da sua organi
zação política e da sua frente mílítar, luta por 
sua libertaçã-o, luta essa reconhedda pela Or
ganização das Nações Unidas como guerra 
de libertação. 

Sr. Presidente, recentemente esteve_no Bra
sil, inclusive visitando esta Casa, o Embaixador 
do Tunor Leste. Veio S. ~ buscar apoio do 
Brasil para a luta de libertação desse símbolo 
de nação que pretende ser o TiniOr Leste. 

É dever do Parlamento brasileiro emprestar 
apoio à luta de libertação do povo do TiniOr, 
devido a nosso compromisso como nação, 
pois somos Membros da Orgãnização das Na~ 
ções Unidas, e aprovamos a Resolução da As
sembléia-Geral da Organização das Nações 
Unidªs que assegura a legítima ã guerra de 
libertação dos povos na luta contra a coloni~ 
zitÇão,- e assegura e consagra os princípios 
da autodeterminação e de não-ingerência nos 
assuntos internos de qualquer país.. 

Emprestemos, pots, ao povo do Timor Les
te, ao povo do Timor Oriental, na SJJa_ luta 
pela independência, e levemos nossa moção 
à !ndonésia, para que reflita sobre a sua ação 
arbitrária, antidemocrática, exercida através da 
sua política e do seu governo para tentar _con
ter a luta de libertação do povo do Timor Leste. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Seriadóres, 
o Senaclo não podeda ficar ausente, não pres
tando o apoio e a solidariedade do Brasil, fren-
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te a casos como este, uma vez que até_ o pr6~ 
prlo Papa reza justamente para o final da guer
ra, da repressão, e pela libertação do povo 
do Tunor Leste, pois não haveria outro sentido 
ou outra leitura para se fazer do que esta da 
visita do Papa àquela região, visitando uma 
pequenina üha como é o TimOr Leste. O Vati
cano reconhece a luta e o seu significado pela 
libertação do povo do Timor Leste. 

Felicitamos o Papa por sua ação nesse 
evento, porque ela tem um sentido democrá
tico e manifesta a opinião do Vaticano, e que 
aprovamos integralmente, por ter um conteú
do democrático que se soma, que se afina 
e se harmoniza com o sentimento dos povos 
democrátiços do Ml.pldo, firmados nos com
promissos e na resolução da Organização das 
Nações Unidas, que apóia a luta de libertação 
e legitima as ações armadas que asseguram 
a Ubertação dos povos em sua luta contra a 
colonização. . · 

Sr. Presidente, pedimos a transcrição, nos 
Anais da Casa, do artigo do jornal Correio Bra
ziliense, do dia de hoje, 13 de outubro, sobre 
o evento ocorrido durante a visita do Papa, 
à Indonésia. Parabenizamos o Correio Brazi
Jjense pelo grande serviço prestado. Apesar 
de ser uma ilha pequena é em verdade um 
símbolo de nação, como se fora uma nação 
da dimensão do Brasil, porque os princípios 
que consagram a luta do povo do Timor são 
os mesmos consagrados e defendidos por 
qualquer povo democrátivo do Mundo. 

Ao mesmo tempo em que registramos a 
luta do povo do Timor e registramos também 
a presença do Papa e a_sua atuação, reconhe
cendo o direito de libertação, o direito de inde
pendência do povo do Timor, não poderíamos 
deixar de parabenizar o Papa João Paulo II, 
ao cwnprir tarefa tão importante, reconhecen
do o direito de libertação, o direito de indepen
dência do povo do Trrnor. Assim, não poderia
mos deixar de parabenizar o Papa João Paulo 
n, ao cumprir tarefa importantíssima, de apoiar 
a ação de libertação do povo Timor, 

Igualmente, Sr. Presidente, não poderíamos 
deixar de mencionar, neste instante, que outro_ 
povo como o povo do TUTlor e cujas razões 
históricas são as mesmas. luta por sua inde
pendência. Trata-se da Namíbia. Em sua luta, 
o povo da Namíbia também segue um pro
cesso demorado de libertação. A Namfbia hoje 
ainda está submetida à África do Sul. Ein face 
da luta heróica do seu povo, :da luta heróica 
da SWAPO, braço militar• que luta pela inde
pendência da Namíbia, que tem sustentado 
grandes conquistas, pelas suas ações herói
cas, todo esse esforço tem senslbilizado a opi
nião pública nacional e internacional, portanto, 
o Mundo inteiro. Hoje a Africa do Sul é_ obri
gada a reconhecer o direito a eleições para 
a constituição de um governo democrático 
na Namíbia. 

Ainda no instante em que registramos a luta 
do povo do Timor, não poderíamos deixar de 
fazer uma referência espeeial à luta do Saara 
Ocidental, luta que ocorre nas mesmas cir
cunstâncias da do Timor. Logo depois que 
a Espanha abandonou essa colónia do Norte " 

da África, vimos que o Marrocos, através de 
uma chamada Marcha Verde, procurou ocu
par esse territórfo e afogar em sangue a luta 
democrática do Saara OcidentaL O Saara Oci
dental continua na sua luta de libertação, con
tinua batalhando he_roicaJ_Tl_ente, através d_a_ sua 
liderança, do seu povo e do seu braço armado, 
da sua estr1,.1tura 1111litar, que cumpre urna tare
fa democrática_ de libertação do s_eu povo. 

Resumindo nosso pronunciamento nesta 
sexta-feira, parabenizamos, em primeiro lugar, 
o jomal Correio BraiUiense, por abrir suas pá
ginas para registrar uma luta, a mais justa pos
sível. Esta é tarefa que a imprensa democrática 
brasileira deve exercer, infOrmando a opinião 
pública nacional a cerca dessa luta heróica 
do povo do Timor. 

Parabenizamos ainda o Papa João Paulo 
II, porque, através da sua forma de açáo, da 
religião, da su~- caminhada, recOnhece a luta 
do povo do Timor. 

Aptesentamos, Sr. Presidente, o nosso mais 
veemente protesto ao governo da Indonésia 
pela sua repressão continuada, pela sua ação 
violenta;_ em primeiro lugar, não reconhecen
do o direito de libertação do povo do runor; 
e, em segundo lugar, deixando de reconhecer 
as resoluções da Organização das Nações 
Unidas que asseguram ao povo do Timor o 
seu direito à libertação. 

Registramos também a luta que heroica
mente é travada no Saara Ocidental. como 
pelo povo da Namíbia, que é dever nosso, 
é dever do povo bra~ileiro_ apoiar, neSte n16~ 
menta em que temos um ano de Constituição 
democrática, em que consagramos os direitos 
democráticos do pcwo brasíleiro, depois de 
20 anos aa futa contra a ditadura. -

A luta pela democracia no Jkasil há de se 
eXpressar no apoio à luta pela libertação dos 
povos em qualquer parte do Mundo, e é o 
que fazemos agora, desta tribuna. A luta pela 
democratização do nosso País também deve 
servir à luta que devemos travar pela libertação 
dos povos em qualquer parte do Mundo. (Mui
to bem!) 

-DOCIJMENTO A OOE SE REPEJ?E O 
SR. ALUIZ/0 BEZERRA EM SEt.f DIS-
CURSO: -

POÚCIA REPRIME PROTESTO 
FRENTE AO ALTAR DO PAPA 

_Pili~ (Indonésia) - O Papa João Paulo (I 
críticou duramente ontem a Indonésia por 
manter o _domínio do Timor Oriental, uma ex
colónia portuguesa, enquanto a polícia usava 
cassetetes para reprimir um grupo de manifes
tantes em frente ao altar. 

O Papa críticou o governo da Indonésia, 
dizen_do_que rezava para o fmal da guerra e 
da repressão que tem varrido a maior ilha cató~ 
Iica do mundo durante 14 anos. Minutos de
pois do término de seu sermão, cerca de 20 
manifestantes, carregando um cartaz pedindo 
a independência do Timor Oriental - anexa
do pela Indonésia em 1976 -, se aproxima- -
ram do altar. 

Os ativistas gritavam frases em portUguês 
dando apoio ao Fretelin, um grupo guerrilhei
ro separatista que as autoridades da Indonésia 
garantem já ter siQo eliminado. As forças de 
segurança usaram cassetetes para reprimir os 
manifestantes, que reagiram atirancjo cadeiras 
e pedras. O Sumo Pontífice não ficou ferido, 
nem chegou a ser ameaçado no distúrbio, 
ocorrido ao final de uma missa que durou 
duas horás. 

A todos os "responsáveis", o Stirii.o Pontífice 
disse esperar que eles agissem "com sabe
doria e boa vontade em relação a todos, en
quanto buscam uma solução justa e pacífica 
para as dificuldades atuais" e, sobretudo, que 
favoreçam "uma rápida melhora das condi
ções de vida do povo, respeitando a tradição 
local. João Paulo n falou ontem perante cem 
mil pessoas que o receberam com grande 
entusiasmo e assistiram a uma missa ao lar 
livre. Os vinte jovens .:itivistas que realizaram 
a manifestação pela independência do Timor 
Oriental foram presos. 

A manifestação foi promovida Pelo Movi
mento Frente de Libertação do limar Oriental, 
marxista, que conta com uma organização 
guerrilheira na selva-e é ilegal em Timor Oriim
tal, que há 14 anos está sob regime militar. 
O incidente foi presenciadQ pelo ministro in
donésio da Defesa, Leonardus Benny Nurda
ny, católico, que acompanhou o Papa durante 
toda a sua visita. No momento da manifes
tação, João Paulo II estava se despedindo de 
uma emocionada multidão, que_ o_ aclamava. 
Notou o Incidente, mas continuou abençoan
do os fiéis com gestos para se acalmarem. 

Durante o culto, o Papa fez um forte apelo 
em favor dos direitos humanos e pediu o final 
do conflito e das incertezas em Timor Oriental 
a 27' província da Indonésia e a terceira ilha 
visitada pelo Pontífice em sua viagem de seis 

· dias ao território indonésio, 
Mais tarde, João Paulo 11 retomou de avião 

a Jacw:ta para se encontrar com esmdantes 
católicos na capital. A estada de quatro horas 
do Papa na ilha de Timor Oriehtal deveria ter 
sido apenas uma visita pastoral, mas o Sumo 
Pontífice acabou Jazendo duras criticas ao go
verno de Jacarta. "Há muitos anos vocês estão 
sofrendo destruição e morte resultantes do 
conflito, e sabem o que significa ser vítima 
do ódio e da guerra", disse João Paulo II no 
veemerite sermão assistido por cerca de 100 
mil devotos. 

O Papa começou sua quarta visita à Asia 
no sábado, na Coréia do Sul e voo_u para Ja
carta na segunda-feira. Ele viaja, hoje, para 
Medan, a capital de Sumatra, e no sábado 
irá para as ilhas Maurício, na viagem de volta 
aRoma. 

Houve pânico entre os fiéis _que estavam 
perto do palanque no momento da interven
ção da polícia. Quatro pessoas_ que se senti
ram mal e foram hospitalizadas. O discurso 
do Papa, traduzido do inglês para a língua 
local, o tetum, era mUito esperado. . 

O SR. PRESIDENTE (PomPeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benvides. 
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O SR. MAURO BENEVIDES(PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso) :.....sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a vida pública de meu 
Estado sofreu, ontem, perda Irreparável, com 
o desaparecimento do líder político Samuel 
Uns, que teve destacada atuação na Zona Nor
te, especialmente na sua terra natal, o Muni
cípio de Crateús, ao qual prestou inestimáveis 
serviços. . 

Advogado militante, desempenhou a sua 
profissão_com brilho e dignidade, defendendo 
causa justas, que se identificavam com a pos
tura sempre adotada de defesa dos humildes 
e necessitados._ 

Eleito Deputado estadual pelo extinto PSD, 
teve atuação marcante na ~sembléia Legis
lativa, pontificando na tribuna como orador 
primoroso, dotado de sólida cultura. 

Conhecedor dos textos_ evangélicos, citava
os, de cor, em seus pronunciamentos, dando
lhes conotação erudita e fascinando auditórios 
com a fluência de sua oratória. 

Uder da agremiação a que, pertenceu, nun
ca deixou de seguir a orientação da direção 
partidária, conduzindo a respectiva bancada 
numa linha de unidade e coesão, no_momento 
das grandes decisões. 

Ao afastar-se das lides políticas, foi nomea
do para o Conselho de Contas dos Municípios, 
permanecendo, durante vários anos à frente 
de sua Procuradorla, com a preocupação de 
defender os recursos aplicados pelas adminis
trações de cada Edilidade. 

Tive o privilégio, Sr. Presidente, de conviver 
de perto com Samuel Uns, testemunhando 
a grandeza de seus sentimentos, entre os quais 
afloravam a lealdade, a coerência e o firme 
propósito de servir à comunidade. 

Escolhido, em 1964, para compor lista trípli
ce destinada a preencher vaga de l\1inistro do 
Tribunal de Contas do Ceará, declinou, anteci
padamente, da indicação sob o argumento 
de que não deveria renunciar ao inandato par
lamentar, que lhe fora conferido nas eleições 
de 1962. ~ ~ 

A presença de Samuel Uns, em qualquer 
tnbuna, era sempre saudada com merecidos 
aplausos, tendo em vista e fulgência de sua 
inteligência e a sõltdez de sua cuJtura. 

Registrando, sob profunda emoção, o faleci
mento do ex-Deputado Samuel Lins, desejo 
reverenciar a sua memória, já que ele foi, in
questionavelmente, paradigma de honradez e 
civismo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Sencidor Oda
cir Sbares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores leio, a seguir, trecho 
de telegrama que recebi do Sindicato dos Tra· 
balhadores nas Indústrias Urbans do Estado 
de Rondônia, telegrama esse assinado pelo 
Presidente do Sindur-RO, Inácio Azevedo da 
Silva: 

"Informamos que a partir de zero hora 
do dia 26 de setembro próximo, os em
pregados da Cerco estarão paralisando_ 

suas~ atividades, em virtude do não-aten
dimento de su.as reivindicãÇões. de tra
balho. 

-os-erTipregados chegam a este ponto, 
após 4 meses de negociação infrutífera 
com a direção da empresa, em especial 
com a Diretoria Administrativa. Neste pe
ríodo, a Diretoria administrativa foi ocu
pada pm nada menos do que 3 diretores. 

Os empregãdos não podem mais es
perar pelas tentativas de acerto dos diver
sos diretores que passam pela Ceron. Os 
empregados- exigem corripromisso com 
o patri~ônio do povo, _exigem respeito 
para cOm seus empregos e salários. Uma 
empresa dita falida não pode continuar 
a fornecer mordomias a seus diretores, 
pois áté rriesmo a· alimentação de suas 
residências é mantida pelos cofres da Ce
ron. Esperamos apoio e compreensão." 

O telegrama foi transmitido em 25 de se
tembro. Os servidores da Centrais Elétricas 
de Rondô!lia entraram em greve na data e 
no horário previstos, estando até hoje paralisa
dos. Reivindicam salários, sim. O reajuste plei
teado é da ordem de 100% sobre os salários 
atuais. Perfeitamente justo, pois o que eles 
pretendem é tão-somente o que perderam pa
ra a inflação que, sabemos nós, penaliza indis
tintamente a todo empregado. A Ceron alega 
poder arcar com apenas 40% de acréscimo 
em sua folha de pagamento, conforme maté
ria publicada dia 4 de outubro pe!oCorreio 
Braziliense, que faço juntar a meu pronun
ciamento. 

Outra informação que o referido jornal nos 
traz refere-s_e _a suspeitas de que a Eietronorte 
teria instalado, na Hidrelétrica de Samuel, su
catas de peças de outras unidades geradoras, 
denúnCia da maior gravidade, que espero ver 
convitlcéritemente rebatidas pela administra
ção_- daquela empresa. O fato é que Samuel, 
desde a inauguração em 21 de julho, já sofreu 
três panes - com o conseqüente black-out 
e todos os problemas previsíveis, decorrentes 
do corte de forneCimento; 

Voltamos ao movimento grevista, há que 
se verificar até onde vão as mordomias apon
tadas pelos servidores. Além de gêneros ali
mehtíciós: o que rhais á Ceron oferece a seus 
diretores como salários indiretos?_ 

Tratando-se de um órgão técnic_o, é de tis-
tranharmos que a Ceronmude tanto de d.ireto
ria. A estabilidade administrativa necessá.ria ao 
bom desempenho desse tipo de prestação de 
serviços públicos deve, aO lado das r&ões polt
ticas que habitualmente determinam nomea
ções e exonerações para cargos em empresas 
públicas, determinar uma maJor permanência 
de seus dirigentes. É o que ocorre nos demais 
Estados. 1:: o que sucede em 6gãos e emprew 
sas similares de nível federal. 

O governo Jerônimo Santana vem freqüen- · 
ta.ndo as páginas noticiosas da regíão e até 
mesmo a imprensa nacional nos últimos tem
pos, precisamente por causa da Ceron e das 
irregularidades na gestão e no processo de 
privatização daquela empresa. 

_ Pelo menos uma el.(oneração de grsso ~ali
bre, a de Antônio Morimoto,_ teve como causa 
a resistência daquele dirigente às tentativas 
de alienação da ceron a qualquer preço, pois 
era_ literalmente isso o que Jerônimo Santana 
queria fazer. 

Morimoto provou, em relatório circunstan
ciado, que a empresa era viável, bastando ape
nas ser radonalmente administrada. O relató
rio Morimoto aponta irregularidades as mais 
diversas, que tive já oportunidade de denun
cic;rr aqui rriesmo desta tribuna. Nada ~e fez. 
de parte do governo, para -refutar nenhuma 
das acusações. nem para sanar qualquer das 
irregularidades denunciadas. 

A incapacidade da Ceron em manter Os nf
veis reais de remuneração de seus servidores, 
se existe de fato, é mais uma vez; prova de 
que a empresa continua carente de adminis
tração profiSsional. 

Se Jerónimo Santana continua achando 
que pode brincar de governar Rondônia, cui
dado! Atividades como a da Centrais Elétricas 
de Rondônia, dada a vital importância dos ser· 
viços que ela presta ao conforto, ao desenvol~ 
vimento, à própria sobrevivência da população 
que ela deve servir, não podem ser brinquedo 
nas mãos de administradores de faz-de..conta. 
Serviço público é coisa séria, e exige adminis
tradores sérios, profissionais, sobretudo. Que 
o Sr. Governador acorde pelo menos para is-
so! ----

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (.M.uito 
bem!) 

DOCliMEIYTOA QUE SE REFERE 
O SR. ODACIR SOARES EM SEU 
PROI'iCil'(CIIIMEI'ITO. 

Corre/o Brazi/iense - 4 de outubro de 1989 

RONDÓNIA VIVE 
NltEAÇA DE BLECAUTE 

Roberto de Azevedo 
Correspondente 

O impasse nas negociações entre os servi
-dores_das Centrais Elétricas de Rondônia (Ce-o 
_ron) e a diretoria daquela estatal continua. Os 
funcionários não abrem mão da reposição de 
100 por cento. Enquanto que a empresa diz 
não ter recursos para dar um aumento supe
rior a 40 por cento. Nesta briga a mais prejudi
cada é a população Já -que há qualquer_ mo
mento poderá haver um blecaute no estado, 
conforme informações do diretor de distribui
ção, Rodder Cavassarii. 

A diretoria da Ceron, como medida de pre
cauÇão, recomenda à populaç.§o de todo o 
estado a racionalização do uso de energia elê
trica, que poderá faltar devido a paralisação 
dos serviços de mar1utenção das oficinas à 
empresa pelo empregados, que estão, entre
tanto, hoje, no nono dia de greve. Rodcler 
Cavassani informa que a empresa já está sem 
-transformadores para reposiçã"o tanto para a 
rede distribuidora da capital quanto do interior. 
"A situação da Ceron está delicada. Qualquer 
sobrecarga que houver na rede e que causar 
queima de transformador a população daque
la área !?ermanecerá sem energia elétrlca at:é 
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que os funcionários retornem ao trabalho", 
setendou o diretor. 

E para agravar ainda mais a situação, a Ele
tronorte _está às voltas com um problema, ZJin
da não identificado, que vem tirando a turbina 
núm'ero um, da usina hidrelétrica de Samuel, 
de operação. O sistema de contiole da com
porta está com defeito intermitente, operando 
desde o dia 21 de julho com uma capacidade 
de geração de 43 megawats de potência. Esta 
é a terceira vez que o sistema entra em pane, 
neste curto período, provocando sucessivos 
blecautes em Porto Velho. 

Há fortes indícios de que os problemas que 
estão ocorrendo devem-se ao fato dos técni
cos da Eletronorte terem instalado peças "su
cateadas" de outras usinas. Hely Marcos Fer
reira, gerente de operações da empresa ga
rante que as peças que foram trazidas de Tu
cumã como bombas de esgo~m~ntC? de poço 
e o respectivo transformador de abastecimen
to, não afeta em nada a operacionalização da 
turbina. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada ma[s havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte 

ORDEM. DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 37, DE 1989 

(Incluindo em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, V, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 37, de 1989 (n9 113/89, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permiss!o à Ivaí Emissora FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na 
Cidade de Santa I sabe] do !vai, Estado do Para
n'â, tendo 

PARECER FAVORAVEL,-proferido em ple
nário, da Comissão 

-de Educação 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•37, DE 1989 

(Incluído errt Ordem do Dia, nos termos 
do art. 64, § 19 da Constituição combinado 
com o art 375, V, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara ri''37, de 1989 (n9 2.974/89, 
na casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento do Conselho 
da Repúblfca. (Dependendo de parecer.) 

-3-
Votação, em primeiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n9 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 

Senhores senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no § 6° do art. 14, para desincom
patlbilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e das Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
-da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Sen~dores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

-4-
VOtação, em turno único, do Re"<:tuerimento 

n9 542, de 1989, dos SenadoreS Mauro Bene
vides e Chagas Rodrigues, solicitando, nos ter
mos do art. 2336, c, do Regimento lnterno, 
urgência para o Projet~ de Resolução n9 70, 
de 1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que modifica o § 49 do art. 91 do Regi
mento Interno. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONmUJÇÃO N• 2, DE 1989 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do 
art 358, do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Consttlulçãcr n9 2, de 1989, de 
autoria do Senador Olavo Pires e outros Se
nhores Senadores, que modifica o § 39 do 
art 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Dependendo de parecer.) 

-6-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 113, de 1986 
(n9 69/83, na Casa de origem), que assegura 
pensão vitalícia aos excepcionais. a partir dos 
21 (vinte e um) anos de Idade, no valor de 
1 (wna) vez o salário mínimo; alterando a Lei 
n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que -
ampara os idosos e invâlidos. 

-7-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de lei da Câmara n9 154, de 1986 
(n~ .3.085/84, na casa de-origem), que altera 
a Lei no 3.099, de 24 de fevereiro de 1957, 
para impor sanção à quebra de sigilo e à pres
tação de informação errada, praticadas por 
empresas de informações reservadas ou con
fidencias. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está _enceri'ada ·a sessão. - --

(Levanta-se a sessáo às 12 horas e 15 
minutos) 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR 
DE TORISI'\0 
Grupo Brasileiro 

Termo de Reunião 

Ãos trinta e um dias do mês de agosto de 
mil novecentos e oitenta e oito, por faJta de 
matéria, deixou de se realizar a Reunião Ordi
nária da Comissão Executiva do Grupo BraSi
leíro da Associação lnterparlamentar de Turis-

mo. Assim, para constar eu, Paulo José Maes
trali, Secretário, lavrei o presente Termo de 
Reunião que, depois de dado ao conheciffien
to da Comissão Executiva será assinado pelo 
Senhor ~residente e enviado à publicação. 

Tetinó de Reunião 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito, por falta 
-de matéria, deixou de se realizar a Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva do Grupo 
Brasileiro- da Assodaçáo lnterparlamentar de 
TurismO. Assím,-pãra cãii.star-eu, Paulo José 
Maestrali, Secretário, lavrei o presente Ternlo 
de Reunião que, depois de dado ao conheci
mento da ComissãO Executiva será assinado 
pelo Senhor Presidente e enviado à publica
ção. 

Termo de Reunião 

Aos vinte e seiS dias do mês de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito, por falta 
de matéria, deixou de se realizar a Reunlão 
Ordinária da Comissão Executiva do Grupo 
Brasileiro da Associação Interparlamentar de 
Turismo. Assirh, para contar eu, Paulo José 
Maestrali, Secretário, lavrei o presente Termo 
de Reunião que, depois de dado ao -~nhecJ
mento da Comissão Executiva será assinado 
pelo Senhor Presidente e enviado à publica
ção. 

Termo de Rewüão 

Aos trinta dias do mês de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito , por 
falta de matéria, deixou de se realizar a Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva do Grupo 
Brasileiro da Associação Interparlamentar de 
Turismo. Assim, para constar eu, Paulo José 
Maestrali, Secretário,,laV!ei o presente Termo 
de Reunião que, depois de dado ao conheci
mento da Comissão Executiva será assjnado 
pelo Senhor Presidente e eviado à pubUcaçáo. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXlERIORES E DEFESA NACIONAL 

i2~ reunião, realizada em 
20-de setembro de 1989 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte 
de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove, sala de reuniões da Comissão, Ala Sena
dor Alexandre Costa, sob a Presidência do Se
nhor Senador Hwnberto Lucena, com a pre
sença dos Senhores Senadores Nelson Wede
kin, lrapuan Costa Júnior, Ronaldo Aragão, Se
vero Gomes, Aluízio Bezerra, Marco Maciel, 
Hugo Napoleão, Chagas Rodrigues, Fernando 
H. Cardoso, Olavo Pires, Afonso Sancho, Moi
sés Abrão, Jamil Haddad, Nabor Júnior. Edi
son Lobão, Teotónio V. Filho, e Antônio Luiz 
Maya, reúne-se a Comissão de Relações Bde
riores e Defesa Nacional Deixam de compa
recer por motivo justificado os Senhores Sena
dores Leite Chaves, Luiz VIana, Saldanha Derzi, 
João Lôbo, José Agripíno, Afonso Arinos e 
Mario Maia, Havendo númeto_ regimental, o 
Senhor Presidente declara abertos os traba
lhos, dispensandO a leitura da ata da reUnião 
anterior, que é dada por aprovada A seguir 
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sua Excelência atendendo ao preceito regi· 
mental, determina que a reunião tome-se se
creta para deliberar sobre as seguintes mensa
gens:-n~ 185, de 1989 "do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, a escolha do Senhor Sérgio Da
masceno Vieira, Embaixador do Brasil junto 
à Federação da Malásia, para, cumulativamen
te, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Sultanato de Brunei Darussalam", cu- -
jo Relator é o Senhor Senador Marco Maciel, 
e a den" 186, de 1989", do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, a escolha do Senhor Luiz Felipe 
de La Torre Benitez Teixeira Soares, Embai
xador do Brasil junto à República do ·Quênia, 
para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República d_e 
Uganda, cujo Relator é o Senhor Senador An· 
tônio Luiz Maya. Reaberta a reunião em caráter 
público, o Senhor Presidente passa a palavra 
ao Senhor Senador Hugo Napoleão, que na 
qualidade de relator, emite parecer favorável 
na forma de substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado n9 67 de 1989,_ que "dispõe sobre 
o envio regular de inforrna_ções a respeito da 
evolução da política externa". Colocado_ em 
votação é o mesmo aprovado por unanimi· 
dade. Prosseguindo, faz uso da palavra o Se
nhor Senador Edison Lobão, que na condição 
de Relator "ad hoc'' do Projeto de Lei do Sena· 
do n<:> 184, de 1989, que "veda a remoção 
de chefes de missão diplomática, de diplo
matas e de servidores de categoria funcional 
do Serviço Exterior_ do Ministério das Relaç~s 
Exteriores, nas coridições que mendona. e 
determina outras providências". Não havendo 
discussão, é aprovado o parecer. A seguir o 
Senhor Senador Humberto Lucena, passa a 
Presidência dos trabalhos ao Senhor Senador 
Nabor Júnior. Na seqüência dos trabalhos é 
aprovado o parecer favorável do Senhor Sena
dor Nelson Wedekin, Relator do Projeto de 
Decreto Legislativo no 5 de 19.89, que "ãprova 
o texto da Convenção Internacional de Teleco~ 
municações, assinado em Nairobi, Quênia, 
em 1982." Dando continuidade aos trabalhos, 
é dada a palavra ao Senhor Senador lrapuan 
Costa Júnior, que permite parecer favorável 
ao Projeto de DccretoLegislativo n" 11, de 
1989, que "aprova o texto-do Acordo de Cria
ção da Comissão Mista, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e a 
República de Guiné, celebrado em Washing
ton~DC. em 4 de abril de 1 9"88." Não havendo 
discussão, é aprovado o Projeto. Em sesuida 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Hugo Napoleão, Relator do Pro
jeto de Decreto Legislativo n" 13, de 1989; 
que "aprova o texto do Acordo para o Estabe
lecimento de uma zona Non-Aedificandi ao 
longo da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, 
celebrado em Brasília, em 17 de maio de 
1988", para que leia o parecer, favorável. Não 
havendo discussão, é aprovado o projeto. Para 
proferir parecer, faz uso da palavra o Senhor 
Senador Marco Maciel, concluindo pela apro
vação do Projeto de Decreto Legislativo n9 ·14 
que "aprova o texto do tratado de Assistê:nda 
Regional para Emergências Alimentares-Ta-

rea, concluído com os Governos da Argentina, 
Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador, Costa Ric_a, 
Chile, Honduras, Panamá, Peru, Uruguai, Nica
rágua, Paraguai e Venezuela, em Caracas, em 
8 de abril-de f988". Colocado em votação 
é aprovado o projeto. Continuando, ainda na 
qUãlidade de_ Relator, o SenhoiSenador Marco 
Maciel faz a leitura do parecer favorável ao 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 15 de 1989, 
que "aprova o texto do Acordo entre o Gover· 
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Oriental do Uruguai para 
o Serviço Público da Tell~fonia Rural, na Faixa 
de 164.600 e -173.355Mhz, firmado em Brasí
lia, em 23 de fevereiro de 1987". Não havendo 
discussão, é aprovado o Projeto. No prosse
guimento, é aprovado o parecer do Senhor 
Senador Severo Gomes, favorável ao Projeto 
de Decreto Legislativo it9 17 de 1989, que 
"aprova o texto do Acordo de Cc-produção 
C"mematográfica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Venezuela, em Brasília, em 
17 de maio de 1988".A seguir o Senhor Presi
dente passa a palavra ao Senhor Senador O la
vo P'rres, que na qualidade de Relator, emite 
parecer concluindo pela complementação do 
processo e posterior encaminhamento à Co
missão de Constituição, Justiça e Odadania 
do Projeto d~ Decreto Legislativo n9 22 de 
1989, que "aprova o texto da Convenção n9 

147 da OrgarUzação Internacional do Trabalho 
- OIT sobre normas mínimas da Marinha 
Mercante, adotada em Genebra, em 1976, du
rante a 62• Sessão da Conferência Interna
cional do Trabalho". Não havendo quem quei-

- ra discutir, é aprovado o projeto. Na seqüência 
o Senhor Senador Fema.ndo Henrique Cardo
so faz a leitura do parecer favorável ao Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 23 de 1989, que 
"aprova o texto do Acordo sobre TransPortes 
Marítimos entre o Governo da República Fede
rativa do Bras~ e o Governo da República da 
Argentina, assinadO em Buenos Aires, em 15 
de agosto de 1985'', Colocado em votação 
é aprovado o projeto. Prosseguindo, a Comis
são aprova o parecer favorável do Senhor Se
nador Moisés Abrão, Relat9r do Projeto de De
creto Legislativo n9 25 de 1989, que "aprova 
o texto do Acordo de Cooperação Científica 
e T ecnólogica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
da Dinama-rca, firmado em Brasília, em 9 de 
junho de 1986 ... Por sugestão do Senhor Se
nador HUgo Napoleão, fica adiada a aprecia
ção do Projeto de Decreto Legislativo n~ 27 
de 1989, que "aprova os textos das Conven
ções sobre pronta notificação de Acidente Nu
clear ou Emergência Radiológica, aprovadas 
durante a sessão especial da Conferência Ge
ral da Agência Intemacion~l de Energia Atómi
ca, em Viena, de 24 a 27 de setembro de 
1986'""; cujo Relator é o Senhor Senador Antó
nio Luiz Maya. Nada mais havendo _a tratar, 
o Senhor Presidente agradece a presença de 
todos, e encerra a reunião, lavrando eu, Mar
cos Santos Parente Filho, Assistente da Co
missão, a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. Sena
dor HiiinbtiitO Lucena - Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE lN· 
QUÉRITO 

. -

Criada através da Resolução n? 59~ de 
_1987. d~fitfnada a apurar as irregularida
des e seus responsáveis pelas importa
ções de alimentos por órgãos governa
mentais. 

28' reunião, reallzada em 
16 de agosto de 1989 

Aos d~eSSeis dias do mês de agost() de 
mil novecentos e oitenta e nove, às dez horas 
e quarenta e cinco minutos, na Sala n<:> 6 da 
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os_Senho
res Sendores Dirceu- Carneiro, Lourival Bap
tista, Mauro Borges, Gerson Camata, Ronan 
Tito, Nelson Wedeldn, Cid Sabóia de CaMIIho, 
José Agripino Maia, Márcio Lacerda e Ronaldo 
Aragão reuniu-se a Comissão Parlamentar_ d~ 
Inquérito destinada a apurar as irregularidades 
e seus responsáveis pelas importações de ali
mentos por órgãos governamentais, para 
apreciação do-RelatóriO Fmat 

O Presidente [az uma análise dos trabalhos 
da Comissão, elogiaridO a dedicação dos As
sessores da Casa e detendo-se, sobretudo, na 
isenção dos participantes - ninguém anteci
pou qualquer juízo sobre a matéria. 

Em segutda, passou a palavra ao Relator 
Senador Mauro Borges que agradeceu o cor
po. técnico da Comissão e ao Presidente e 
pede que tendo em vista o conhecimento pe
los membros da Comissão do Relatório Final, 
que seja lido somente a introdução e as con
clusões do Relatório no que é_prontamente 
deferido pelo Plenário. 

TerminadÇl a leitura o Senhor Presfáeilte 
passa à fase de discussão quando usam da 
palavra os Senhores Senadores Cid Sabóia 
de Carvalho,Jo$é Agripino Maia,-LoUrival S_ap. 
tista, Gerson Carriata, Márcio Lacerda, Renal
do_ Aragão e Nabor Júnior que pede vistas 
do processo. O Senhor Presidente atende ao 
pedido e informa que lhe é concedido o prazo 
de cinco dias consecutivos para estudo. 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presi
dente encerra a sessão convocando os senho
res Membros para a reunião do dia vinte e 
dois de agosto às dez horas, neste mesmo 
local onde será procedida a votação do Relatá~ 
rio Fina] e, para constar eu, Oeide Maria Fer
reira da Cruz- Assistente da Comissão, lavrei 
a presente ata que, lida e aprovada será assi
nada pelo Senhor Presidente e irá à publicação 
juntamente com os apanhamentos taquigrá
ficos. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A lista de presença acusa número legal. Decla
rado aberta a reunião: 

Gostaríamos de contar aqui na Mesa com 
a presença_ do Relator, que já está presente. 
Convidamos o Vice-Presidente da Comissão, 
Senador LourivaJ Baptista, para fazer parte da 
Mesa, e também o Dr. Mauro Márcio, como 
representante das Assessorias que auxiliaram 
os trabalhos desta Comissão. 
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Nós gostarfamos de dizer algumas palavras 
muito breves na abertura desta reunião, para 
enfatizar o empenho· que esta Comissão teve 
durante todo o seu periodo de investigação 
do assunto que se propôs, que foram as im
portações de alimentos no período do Cru-
zado. -

Esta Comissão processou mais de 18 mil 
páginas de documentos, buscados em todos 
os setores que tratam do assunto junto_ ao 
Governo Federal. Teve uma colaboração bas
tante importante do Tibunal de Contas da 
União, que fez levantamentos muito valiosos 
para o bom desempenho desta Comissão. Os 
Srs. SenadoreS membros fizeram também, da 
sua parte, um trabalho que, sobretudo, primou 
pela seriedade e pela isenção no trato de~sa 
questão já que todos nóS temos consciência 
muito dar a que uma questão motivo de inqué
rito é uma questão polêmlca. 

Nós queríamos também registrar o trabalho 
da Assessoria, que nesse período se dedicou 
com muito afinco no sentido de alcançar a 
melhor qualidade dos documentos aqui pro
dwidos ou analisados. Foram criados cinco 
bancos de dados no Prodasen, um instrumen
tal apropriado para o trato das informações, 
cruzamento de informações e processamento 
de informações, que foi muito valioso também 
para o desempenho desta Comissão. 

PortJutro lado, a Comissão procurou inovar, 
reconhecendo que o Parlamento não tem a 
melhor estrutura aínda para proceder a esse 
tipo de atividade, pela sua própria natureza. 
Aqui não é uma delegacia de polícia, aqui é 
um Parlamento e, portanto, como tal não está 
com todo o instrumental talvez mais apropria
do, desde o ponto de vista tecnológico até 
o da própria especialização das pessoas, pas
sando pelo seu ambiente: uma sala de Comi
são não é a sala mais apropriada para se de
senvolver um inquérito. 

Mas, de qualquer modo, esta comissão pro
curou identificar nessas limitações aJguns obs
táculos e superá-los, de tal modo que ela pro
curou ser a mais eficiente possível e com isso 
resgatar a credibilidade desta atividade do Par
lamento perante a sociedade brasileira. 

Quero lhes afirmar com toda a segurança 
que aqui não houve nenhuma animosidade 
em relação a qualquer pessoa ou persona
lidade política envolvida na questão. Aqui se 
procurou a busca da verdade, a busca da ver
dade em relação aos fatos, e tudo o que aqui 
foi proposto o foi de modo absolutamente se
guro em cima de fatos irrefutáveis. 

De modo que, acho que apesar do conteú
do contraditório que possam ter essas ques
tões de inquérito de um modo geraJ, esta Co
missão procurou trabalhar de tal modo que 
as coisas fiquem absolutamente claras. 

Tivemos todõ o CUidado também para não 
antecipar, por um entendimento dos mem
bros desta Coni.issãõ, qualquer decisão que 
não fosse aquela que a Comissão irá tomar. 
I:: verdade que no ambiente de total Uberdade 
de informação que nós estamos vivendo, isto 
teve certas dificuldades e criou alguns cons
trangimentos até para nós o que foi superado . 

com a própria compreensão da imprensa e 
oom a participação dos membros do Parla
mento e da própria Comissão. 

De mo_do que creio que esta questão tam
bém foi superada ao nivel da democracia que 
nós estamos vivendo, e, por outro lado, dentro 
daquilo que é razoável em termos de uma 
Comissão de Inquérito. 

Ninguém antecipou qualquer juízo, e, em 
função de pronunciamentos havidos no Parla
mento, eu tomei o cuidado de examinar tudo 
aquilo que saiu pela imprensa e que chegou 
ao meu alcance, e não percebi nada que fizes
se qualqúer antecipação de julgamento. 

De modo que, dito isto, passo a palavra 
ao Relator para os procedimentos da leitura 
do RelatQrio_ que e_iaborou. 

com-a palavra o SenadOr Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (Relator) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, antes de ler o meu 
relatório sobre os trabalhos da CPI de Impor
tação de Alimento_s, nós deveinos ressaltar o 
extraordinário trabalho desenvolvido pela As
sessoria do Senado, chefiada pelo Dr. Mauro 
Márcio, e o excepcional trabalho realizado pelo 
Tribunal de Contas da União, com quem, de 
certa forma, dividimos o trabalho. A parte mais 
contábD, mais própria de um Tribunal de Con
tas, ficou a cargo do Tribunal, que prestou, 
talvez, a maior colaboração já tida pelo Con
gresso Nacional, cesse caso. 

Devemos também ressaltar o apolo efetivo 
e completo que nós tivemos do Senador Dir
ceu Carneiro, Presidente da CP!, nunca atra
sando nada ou deixando de fazer nada das 
suas missões específicas. 

Eu -voü passar a ler o minimo do Relatório, 
pois ele tem 253 páginas, e seria intolerável 
lê-las todas. Eu pro-curei ter um contato com 
os Srs. Senadores, mostrando partes, pelo me
nos as conclusões, e agora S. ~ recebem 
toda a documentação, inclusive esses anexos. 
Por aí se vê o volume de documentos. 

O Presidente já fez uma pequena amostra 
da magnitude desse trabalho. Só Telex foram 
consultados quase 13 mil poi'que grande parte 
das atividades da Secretaria Executiva do Cl
NAB foi feita através de Telex. 

Assim, vou ler aqui uma pequena parte da 
introdução e depois as conclusões fina!s e, 
naturalmente, a parte referente aos debates 
e discussões, ficaria no momento pr6prto em 
que o Presidente pusesse em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Consulto ao Plenário se concorda com a pro
posta do Relator. (Pausa) 

De acordo. 

O SR. MAURO BORGES (Relator)-

I. INTRODUÇÃO 

O BrasiL~perimentou, em 1986, um Plailo 
Económico com impacto político até então 
desconhecido. A partir do dia 28 de fevereiro 
daquele ano, quando, pelo Decreto-Lei n9 
2283, (o~ Implantado o Plano Cruzado, e du
rante quase um semestre, a maioria esmaga
dora dos nossos concidadãos animou um ce
nário até então inimaginável. 

Os acontecimentos ocorridos no segulido 
semestre encarregaram-se, entretanto, de 
desmoronar os sonhos de toda a Nação. Volta
mos à dura realidade das altas taxas inflacio
nárias e, para a maioria da população, à luta 
para a manutenção do poder de compra dos 
salários. 

Ao longo de todo o processo deline_ado pelo 
Programa de Estabilização Económico - cuw 
jo mérito não nos cumpre aqui avaliar- nos
so País correu ao mercado internacional para 
importar alimentos. Compramos muito. Com
pramos de quase tudo. 

Uns poucos números globais dão a verda
deira dimensão deste processo. 

Em 1986,- ímpÕrtarrios alimentos equiva
lentes a um bilhão e seiscentos milhões de 
dólares. É disparadamente o maior valor anual 
de toda a década dos anos 80. Somados aos 
adquiridos neste ano, mas internados em 
I 987, este total chegaria a dois bilhões de 
dólares. O valor de 1986 é o dobro da cifra 
de 1 980; o tríplo da de 1981; quase cinco 
vezes a de 1982 e quase sete vezes a de 1984. 
É de 4,9 vezes o valor médio do período 80-85 
que, na década, lhe precede. 

Em termos de quantidade, as proporções 
são ainda mais altas, porque a sorte nos ravo~ 
receu com as seguidas quedas de preços das 
commoch'tíes no mercado mundial, por força 
da "guerra de subsídios", entre~ Comunidade 
EcOnómica Européia e os Estados Qnfdos da 
América. 

Por grupo de produtos, as maiores altas de 
importação ocorreram do lado daqueles for
necedores de proteínas. 

Comparando as aquisições do ano de 1986 
com as da média do período 80-85, compra
mos onie ve:z.es mais (e gastamos nove vezes} 
carne e nove vezes mais (tendo gasto oito 
vezes) produtos lácteos. No total, nossa conta 
de carnes, pescados e lácteos s~iu a mais 
de oitocentos milhões de dólares, contra qui
nhentos e dnqllenta milhões para cereais (ar
roz; e milho}. 

Por trás de nómeros tão expressivos, muitas 
vezes exorbitou-se nas quantidades adquiri
das, muitas vezes errou-se- culposa e dolo
samente - nas negociações internacionais, 
na forma e maneira de operar, na defirúção 
de preços,- comprando caro quando o mer
cado, em geral, era-nos favorável. Houve casos 
de se insistir em operações inconvenientes aos 
nossos interesses sob o argumento de que 
visavam a complementar o abastecimento, já 
restaurado por força de colheitas mais abun
dantes e queda do pqder de compra. 

Com as mercadorias já no País, houve se
guidos_ problemas em distribuí~las, ineficiên
cias e impropriedades :____muitas de caráter 
legal: irregularização na contratação de ser
viços. 

Acompanhando, passo a passo, a chegada 
das mercadorias no Pais, a imprensa nacional 
seguidamente deu conta da existência de irre
gularidades. Muitas, variadas, de pequeno e 
de grande portes. Formaram um volume pro
porcional às mais de cinco milhóes de tonela
das de alimentos que __ entrarahl em nossos 
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portos, no ano de 1986. Mais do que nunca, 
a máquina estatal precisou s_er mobilizada em 
cada um e em todos os segmentos até ache
gada dos produtos às gôndolas dos supermer
cados. Com tantas frestas, com tantas r<lcha
duras neste corpo, manifestou-se a Hidra. Fal
tou um HércuJes. Em outros termos, poderia
mos encarar muitos dos episódios aqui trata
dos como manifestações do processo de "pri
vatização" do Estado, tal como denominado 
por um dos depoentes. Neste particular, bave
remos de entender todas as conseqUências 
de, em defendendo a liberalização da econo
mia, enfraCJuecer o Estado a ponto de ser da
minado por Interesses piivados. 

Por lronia, para cuidar de aspectos tão dinâ
mico e vivo da vida nacional, a estrutura orga
nizacional responsável p1~las decisões e pelo 
controle das operações, quando colocada no 
papei, ficou conhecida por quantos com ela 
lidavam, como a "múmia do abastecimento". 

Ao fun e ao cabo de todas as importações, 
a própria Presidência da República tomou a 
iniciativa de sindicar a matéria, medida que 
se multiplicou em várlas instâncias do Poder 
ExeCutivo, atingindo o total de doze diferentes 
açóes investigatórias. Do conhecimento desta 
comissão, nenhuma delas resultou em indicia
mentó de culpados perante a justiça. 

Diante dos rumos de tais investigações, o 
Senado Federal tomou suas prõvidências pa· 
ra, busc.ar a real dimensão dos problemas. 
Para tanto, foi constituída esta Comissão Parla
mentar de Inquérito, destinada a "apurar as 
irregularidades e seus responsáveis", pelas im
portações de alimentos, por órgãos governa
mentais", conforme estabelece a Resolução 
n'~ 59, de 24 de junho de 1987. 

Encontrava-se o Senado Federal, assim co
mo o Congresso Nacional, numa situação pe
culiar. Vinha demais de-vinte anos de tutela 
militar, esvazíado de suas prerrogativas, des
preparado para o desempenho de funções le
gislativas compatíveis com o equílibrio entre 
os Poderes. Ao mesmo tempo, estava em tem
po de Assembléia Nacional Constituinte, pas
sando a limpo o passado, refazendo sonhos, 
ousando ampliar a dimensão do nosso futuro. 
Como não poderia deixar de ser, o funciona~ 
menta de nossa Comíssão Parlamentar revela 
traços de uma e de outra circunstância. Tínha· 
mos uma herança histórica náo propriamente 
recomendavél para produzir inquéritos de for~ 
ma eficente e, ao lado um sentimento de entu~ 
siasmo e de orgi..IIho, por estarmos na van~ 
guarda da reconstrução democrática de nosso 
Pais. 

Logo de ínldo, nos demos conta do tama· 
nho de nossa empreitada. Haveríamos de cui· 
dar da análise e julgamento dos atas públicos 
de uma rede de órgãos tentacular; de uma 
constelação de conselhos a emitir decisões 
cujo cumprúnento envolvia número íncontá· 
veJ de pontos em todo o território nacional. 
Por incrível que possa parecer, o Senado Fe~ 
deraJ não dispõe de uma estrutura técnico~bu· 
rocrática apta a, prontamente avançar nessa 
direção, ainda mais porque a grande maiona 
dos recursos humanos e materiais estava intt~ 

gralmente dedicada à tarefa constituinte. Dian· 
te dos fatos, decidimos pela estratégia de sele-
cionar as proioridades, a partir do que foi ela~ 
borado um plano tático, seguido até o fim 
dos trabalhos. 

O rastreamento dos pontos de interesses 
da comissão neste processo - aínda que de 
tópicos sele dona dos- obrigou-nos a diligên
cias internas e externas, acima da casa das 
cinco d~enas; à conStrução de bases compu
tacionaJs de dados bem como à formação 
de apreciável acervo sobre as importações 
brasileiras do perfodo, talvez o mais rico em 
quantidade e variedade de documentos. Cada 
depoimento foi cuidadosamente estudado a 
priOri, instruído com hipótese de casos a es
clarecer e com um rol de perguntas pertinen
tes. Com esta proVidênCia e com a devida colo
cação dos depoentes nas salas das comissões, 
não permitimos que se repetissem os lamen
táveis episódios que alguns deles têm propor
cionado no Parlamento Brasileiro, quando se 
comportam como estrelas de um espetáculo 
autopromodonal. Exigimos seriedade e res~ 
ponsabiiidade. Aliás, não exigimos nada; ape
nas observamos o cumprimento das normas 
legais, regimentais e da praxe conveniente a 
tais ocasiões. . _ 

Buscamos ativar a função constitucional de 
fiscalização externa do Congresso Nacional 
exercida pelo Tribunal de Contas da União, 
usualmente pouco acionada. Provocado, 
aquele Egrégio Tribunal destacou equipe es
pectai, pôs-se em campo, entregando-nos va
lioso relatório de ocorrência de irregularida
des. Enquanto deu-se a investigação simul~ 
tânea desta CP! e do TCU tivemos vários e 
frutifeias encontros, multiplicados pelas res
pectivas assessorias. O processo de aprecia
ção naquele Tribunal, embora estejamos en~ 
cerrando nossas atividades, continua e vêm 
sendo ultimadas as providências para decisão 
final de seu Plenário. 

Tão longa e trabalhosa missão, a despeito 
decenttada em algumas prioridades avançou 
no tempo além do que gostariamos. Diversos 
fatores concorreram para tal prolongamento; 
Grande parte das explicações já foi expedidas. 
Se este aspecto apresenta a desvantagem da 
delonga, coloca~se a salvo da insinuação de 
sermos considerados moralistas de ocasião, 
como alguns certamente gostariam de acu
sar-nos. O relatório que ora apresentamos à 
consideração dos Srs. Senadores, membros 
da comissão, não tomou forma apresentada 
n<. última hora. Seria, na verdade a quarta ver
sito, se contadas as preliminares. Neste partl
cu1ar, as circunstândas são favoráveis a esta 
comíssão; antes de sermos caudatários do 
processo, somos seus modestos precursores. 

o relatório apresenta as apurações em dois 
capítulos fundamentais. Um destinado às de 
caráter global, geral ou estratégico, que não 
dizem respeito a um produto alimentar de for
ma particular; e outro aos problemas conside
rados operacionais. Neste caso, eles são ín
dlsssociáveis do produto. A centena inicial de 
problemas foi condensada, de fonna a dar
lhes a dimensão compatível com o trabalho. 
Grosso modo, os problemas foram conside-

rados de caratér económico-financeiro e ad
ministrativo e, sempre que cabível, rebatidos 
no plano jurídico-legal. Assim, o relatório pre
tende socorrer o trabalho do ministério públi
co, ao indiciar os responsáveis por delitos pra
ticados. 

Nunca é demais repetir que não nos debru
çamos sobre tão imensa matéria para conde~ 
nar ou exaltar a experiência da estabílização 
económica dÕ PlanO Cruzado. Dada a base 
legal para sua implantação e operação, busca~ 
mos indentificar aqueles que procuraram, em 
primeiro lugar, atingir objetivos pessoais e par
ticulares, em detrimento do êxito da ação go
vernamental. Muitas vezes, prejuízos ao Tesou
ro Nacional foram causados por incúria, desf
dia e incapacidade dos administradores. Para 
muitos dos casos, consideramos a excepcio~ 
nalidade do momento. Sem fúria cOndena
tória, sem viés, sem forçar a potência das pro
vas, sem leviandade, percorremos episódios 
até termos ratoâvel certeza para os indicia
mentes aqui registrados. 

Neste P~rucutar, aprendizado exemplar deu~ 
se, exatamente, ao tentarmos o enquadramen
to de situações apuradas em casos tipificados 
pela lei. Referüno-nos, em especial, à Lei n9 

1.079/50, que define os crimes de responsa~ 
bilidade e ao Decreto no 2.300/86, que trata 
dos processos licitatórlos. Em ambas as situa
ções, sentimos que a respectiva legislação dei
xa de tratar de facetas importantes das irregu
laridades, além de excepclonar atas além do 
razoável. Está ai uma ótima opOrtunidade para 
o próprio Legislativo avançar' e tomar mais 
eficiente a prescrição legal apliCável nestes ca
sos. Por similltude, merece atenção a Lei no 
1.579/52, que rege a ação das Comissões Par
lamentares de lr.~quérito. 

Esperando ver aprovado o Relatório que ora 
apresentamos ao Plenário desta Comissão, 
iremos encaminhá-lo, posteriormente, ao Mi

-nistério Público, nos termos do art. 58, § 3 9, 

da Constituição da República. E, objetivando 
contribuir para que aJustiçâ examine a maté
ria de forma mais célere e produtiva, preten~ 
demos seja particularizado cada episódio, em 
dossiê apartado, em ordem a evitar que a su
perdlmensao do processo constitua obstdculo 
à ação do Poder Judiciário. 

Por fim, só resta-nos aguardar que o Minis
tério Público dê rápido cumprimento a uma 
de suas funções mais eminentes, consagrada 
no art. 127 da Lei Maior, qual seja a de fisc:al 
da lei, na perene defesa da ordem jurídica 
e, acima de tudo, dos interesses do erário. 

5. RESUMO, CONCLUSÕES E 
RECOMEI'IDAÇÕES 

As conclusões apresentadas a seguir leva
ram em conta não só as apurações desta Co
missão Parlamentar mas também aquelas ge-
radas pela Casa Ovil da Presidência da Repú
blica e pelo Tribunal de Contas da União, am
bas anexadas a este Relatório (doe. 1 e 2, 
anexo G). Cortiõ éSte capftUio organiza, de 
forma sinótica, os nossos resultados, para 
maiores detalhes dos pontos aqui abordados, 
recomendamos a leitura dos itens especificas. 
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1. A conclusão de caráter mais glObal des
ta Comissão, no que concerne às compras 
de alimentos no mercado externo, após exaus~ 
tivas investigações, é a de que faltou, aos estra
tegistas do Plano Cruzado, uma concepção 
global de adequação dos meios aos objetivos 
finais. Para metas tão meritórias, porém tão 
ambiciosas, não se cuidou de preparar os 6r
gãos públicos. Não cuidou o Governo Federal 
de ações prévias ou simu1tâneas de revisão 
dos instrumentos de política, pelo menos os 
mais importantes., que deveriam ser ut:nizados. 
A única alteração institucional foi a criação 
de um conselho, o Gnab. No mais, aguar
dou-se que tudo o mais funcionasse tal como 
se imagin~va que devesse funcionar. Neste 
particular, salta aos olhos o despreparo do 
Poder Executivo em acompanhar e controlar 
o efeito de seus atas, inclusive e mais precisa~ 
mente acompanhá-los durante_ sua própria 
execução. . 

2. Os números da importação foram gran
diosos. Tomando o período de janeiro de 1986 
a março de 1987 importamos dois bilhões 
de dólares em alimentos~ Somente em 19_8.6_, 
foram seiscentos e quatorze mil toneladas de 
carnes e pescados, duzentos e setenta e cinco 
mil de lácteos, dois milhões quatrocentos e 
vinte e quatro mil de milho e um milhão qui
nhentos e quarenta e oito mil de arroz (para 
maiores detalhes ver 14 quadros do anexo 
G). 

·3. Este País, desde a fundação de Volta 
Redonda e do Banco Nacional do Desenvol
vimento Econômico, nos idos de 40 e 50, 
tem sistematicamente investido na capacita
ção para o planejamento. Pouco, contudo, tem 
sido destinado a uma de suas etapas, ao 
acompanhamento e controle, seja do ponto 
de vista técnico, administrativo ou financeiro. 
Desastres e mais desastres provavelmente po
deriam tem sido evitados, inclusive aqueles 
objeto das apurações desta Comissão, se fos
se eficaz o desempenho de tais papéis. É de 
se pensar, inclusive, dada _a freqüência com 
que ocorrem problemas como os tratados 
neste Relatório, que o exercici6 de tais funções 
não ocorra por questões de natureza estru
tural, na medida em· que-vão contra a cultura 
do descontrole e o entendimento de o espaço 
público no Brasil ser urna "terra de ninguém". 
Estamos certos de ser esta uma área crítica 
da ação do Poder Público a merec-er atenção 
de forma que sua ação se torne moderna e 
contempor-ânea. 

4. Ao lado deste aspecto, ficou ressaltada, 
também, a fragilidade dos_ serviços de infor~ 
mação técnica à disposição das autoridades 
públicas. O espetáculo de desinformação, de 
divergência e de insegurança, que se vertficou 
ao longo do Plano Cruzado, é de todo lasti~ 
mável. 

5. Se a _incapacidade em acompanhar sa
fias e .estoques de alimentos senta praça e 
se o vetar técnico mostra-se lnseguro em tais 
aspectos, cria~se um_espaço próprio para tudo 
se justificar. Durante todo p te_mpo, e diante 
das muitas suspeitas e avisos de que estáva
mos importando alguns produtos em dema:-

sia, as autoridades passaram a justifi<:ar tais 
altos volumes de compras com o argumento 
da necessidade ou da recomendação de se 
formarem estOques reguladores, estratégicos 
ou de segurança alimentar ampliados. Bem 
sabiam estas autoridade_s, pelo menos do pon
to de vista teórico, da fragilidade que é a de 
sustentar tais posições, às custas de divisas 
e às custas da capacidade produtiva nacional. 
Este tipo de "verdade", o tempo logo se encar
rega de desmascarar. 

6. Não çiev_e:rn se enganar os que, concor
dando com nossas posições, creiam na postu
ra imediatista de condenar a ação do Estado 
e, por via de conseqüência,'partir para a desre
gulamentação e desestatização, em busca de 
um liberalismo utópico. A História não volta 
no tempo. Não cabe, nas circunstâncias do 
contexto aqui abordado, discutir a filosofia li~ 
bera!. Cabe acentuar um aspecto que ficou 
muito presente em ·nosSOs trabalhos. Ao Esta
do cabe um papel fundamental de regulamen
tar aspectos da vida económica do País. Muitas 
vezes caber-lhe-á ex.e_çutar partes das ações. 
Devemos lutar para que este mesmo Estado 

_ não_ seja captu~~do, nem se oriente pelos inte
resses que tehtam dominá-lo em proveito pró
prio. Antes de qualquer coisa, o papel de árbi
tro do Estado e suas_condições para exercê-lo 
devem ser preservados. 

7. A criação" do Onab não si9nificou ne
nhuma nova concepção de gerir uma política 
de abasteciinento; foi mais um lance do jogo 
de poder, no âmbito da Administração Pública, 
entre os MinistériOs dã Fazenda e da Agricul
tura. A política de abastecimento, em s~ não 
foi definida, muitos menos implantada; não 
fez fundoriar nenhum sistema de acompa
nhamento da_s decisões; tratou as coisas da 
"mão para a boca"; 

8. A prátiCa das decisões do Gnab esteve 
mais para o caráter presidencialista do que 
para o colegiado: abusou-se da aprovação ad 
referendum. [sso ocorreu em 78% de_ todas 
as decisões. Mais dQ que isso, criou-se ·um 
círculo vicioso em que o Presidente do Co!lsé
Iho apresentava, a si próprio, o voto que viria. 
a aprovar. Foi assim o diálogo entre o objetc 
e sua imagem. Este foi o cêi.so de 30 dos 
50 votos aprOvados. 

9. A vida ativa do Cinab foi mais curta do 
que nos revelam a formalidade dos atas. Nos 
últimos sete meses do periodo de nossa inves~ 
"ligação, não houve sequer uma única reunião; 

-nos últimos nove meses, houve tão-somente 
uma reuntão. Ao longo de 13 meses (março 
de 1986 a mçrço de 1987), aconteceram cin· 
co__reuniôes. 

1 O. Q_ caráter público das decisões do 0-
nab foi sendo progressivamente abandonado 
no correr do tempo. De todos os 50 votos 
aprovados pelo ·conselho, a metade deixou 
de ser transformada em resolução que não 
foram publicadas no Diário Oftclal da União 
e, portanto, não foram levadas ao conheci
mento do público. A alegada "transparência" 
do processo dedsór[o foi venTtcada mas sob 
uma acepção até então desconhecida. Foi sob 
o rótulo d_e ~'transparência" que a Sogeviandes 

dividiu, com a Socapa, a cota de 100 mil tone
ladas de carne e foi também assim a indicação 
da empresa [nterlek para, junto com a SGS, 
acompanhar a classificação ofidaJ do milho 
importado. Assim, .. transparência" significou 
substituir o processo licitatório pela indicação 
de uma segunda empresa, quando, original
mente; apenas uma ganhava as preferênCiaS 
de quem a escolhesse. Para tanto, a SEAP 
e/ou Cmab cuidavam de recomendar, através 
de seus Secretários, a inclusão_ da segunda 
empresa escolhida para conferir maior ''trans
parência" ao processo. 

11. Por mais de uma vez, foi constatada 
a usurpação das competências dos Ministros 
Conselheiros do Gnab, por funcionários hie· 
rarqutcamente bem situados. Ta-rn·-usurpações
constituiram-se em: 

a. extrapolar limites quantitativos de com
pra no exterior, através de telex, posteriormen
te à data de aprovação do voto, fato exempli
ficado pela autorização de se importarem 22 
mil toneladas de leite em pó desnatado por 
telex de abril de 1986, quando o voto de março 
do mesmo ano autorizara 20 mil. Nesta mes· 
ma situação enquadram-se a compra de 3 
mil toneladas de óleo de manteiga e de 3 
mil toneladas de leite em pó integral, tendo 
a ordem para tanto passado ao largo dos Con
selheiros do Cmab; 

b. antecipar decisões de compras que vi
riam a ser decididas pelos Ministros, em votos, 
como é o caso explícito do de n9 35/86; 

c. passar-se por Conselheiro, caso espe
cifico do Sr. João Bosco Ribeiro, Secretário 
Executivo do Cinab que subscreveu os Votos 
de n•' 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 
e 39, tendo anteposto a expressão "esse é 
o meu voto" ou assemelhada à assinatura nos 
de n;e. 25, 27 e 29. 

12. Os resultados lastimáveis dessa usur
pação são bem conhecidos. Há, em primeiro 
lugar, o aspecto da legalidade dedsória e, em 
segundo, o _triste papel atribuído aos Ministros 
Conselheiros nessa <;listorção, de terem se 
transformado em "homologadores" de dect~ 
sões de seus subordinados, numa flagrante 
inversão da hierarquia. 

13. O processo concorrencial, as licita~ 
ções e a transparência nunca terão sido tão 
enxovalhadas quanto nas operações de im~ 
portação, e incluídas, aqui, as contratações 
de serviços- auxiliares. Argurnentou~se, inclu
sive, com a existência de "licitações informais" 
com a ''tomada especial de preços", para, ain
da assim, tentar comunicar legalidade e trans
parência às operações de compra. Tudo isso 
pareceu, num momento espectai da vida na
cional, emergir como indicador de algo que, 
ao longo do tempo, veio sendo cultivado pela 
.Administração Pública. Não acreditamos que 
:ais expressões sejam simbolo de inteligência 
individual deste ou daquele administrador. Pe
la extensão e freqüênda, pareceu~nos fruto 
dt~ uma vivência, parte do conjunto de valore~ 
que foram se cristalizando e tomando forma 
e ares de verdade. E. quando _isso açontece, 
tais valores assumem autonomia para cami
nhar com suas próprias pemas. Neste estágio, 
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mesmo com a reação de alguns poucos, tais 
valores vão consolidando a criação" de regras 
próprias, aliás muito próprias, para administrar 
e gerir as coisas públicas. Dispensa-se, então, 
o aparato legal disponível; erguem-se verda
deiras_ trincheiras de poder Jegiferante à mar
gem do Poder Legislativo_, as quais vão ocu
pando terreno e criando escola. Se, neste parti
cular, não estivermos certos, temos a convic
ção de estarmos bem pióximos. Exemplifi
camos tal situação com a quebra de procedi
mento licitatódo para compra de mercadoria 
de empresa que houvera sido desclassificada 
anteriormente, quando a Cabal compra da 
SPAM 11.000 ton-eladas de leite em pó desna
tado, sob intensa pressão política e diplomá
tica. Exorcizado o processo lidtatório, a Cabal 
volta a comprar mais de 20.000, mais de 
50.000_ e mais 11.000 toneladas do mesmo 
produto. Este foi o caso do uso do instituto 
da "cessão exclusiva" Como escudo contra 
a licitação. Que a negociação para a impor
tação do leite em pó fosse governo 2!1 governo; 
que o preço fosse igualmente acertado entre 
governos. Não se compreende por que o Go
verno bBrasileiro aceitou trabalhar com ape
nas uma, entre dezenas, talvez centenas de 
empresas comerciais privadas, capazes de im
portar o produto. Por que não promoveu uma 
licitação entre as empresas do mesmo ramo 
agroindustrial para, dadas as posições nego
ciadas governo a governo, buscar o produto 
e interná-lo, entregando-o à Cabal? Não foi 
possível fazê-lo? aaro qUe sim, tanto que o 
Governo entregou uma parcela a importar pa
ra a lnterbrás. 

14. A participação em si da lnterbrás, em
presa paraestatal, vinculada à Petrobrás, na 
condição de operadora ou de agente do Go
verno Federal, para um sem-número de ações 
comercirus, é caso exemplar em nossa avalia
ção. Ao que nos consta, integrar a lnterbrás 
ao sistema nacional de abastedmento pare
ceu decorrer d_a confiança que implicitarnerite 
se poderia usufruir da sua condição de paraes
tatal e de sua agilidade operacional, por conta 
da rede de escritórlos que mantém nó exteriOr. 
Esta, uma das faces da moeda. Na outra, po
rém, encontramos: 

a) a condição de agente, desempenhada 
pela lnterbrás, tornou-a distante e alienada dos 
interesses últimos do País, na medida em que 
não havia lucro/prejuízo em jogo, apenas o 
recebimento da comissão correspondente- aos 
serviços .prestados. Com pTeStéza realizou inú
meras operações, mas em contrapartida, com 
firmeza, reagiu e não aceitou limitações aos 
preços que informava à Seap ·e a6 Qnab. 
Exemplo flagrante foi a _sua resposta, regis
trada neste relatório, contrária à limitação de 
preço imposta pelo Cinab/Seap, para a com
pra do milho argentina; 

b) causou polémica a estratégia de negó
cios do Governo Federal de atribuir grandes 
lotes de mercadorias à lnterbrás. O seu ex-Pre
sidente, Sr. Armando Guedes Coelho, defen
deu esta posição, invo_cando o princípio geral 
de que "quem compra mais, compra melhor". 
Entretanto, advertiu que tal princípio só pros
perava se atendidos alguns pré-requisitos. 

Diante dos problemas surgidos à época, so· 
mos forçados a concluir que faltaram os pré
requisitos formu1ados pelo seu ex-PTesidente. 
Inequivocamente, a ação da lnterbrás no exte
rior provoçou reaç_õ_es ao nível interno da Seap, 
já no fim de 1986, ern diversificar _as ordens 
de compra, pois cada vez que a lnterbrás saía 
ao mercado para fazer qualquer tipo de con
sulta, os preços imediatamente subiam." (cf. 
depoimento de Carlos Henrique Leal de Mo
rais); 

c) estranhamos a ausência da lnterbrás em 
leilões internos, promovidos por empresas es
tatais, responsáveis pela gestão dos estoques 
reguladore.s. Em nenhum momento, tal em
presa participou, em condições de igualdade, 
com as demais tradk1gs do Pafs, para buscar 
produto no exterior. Não comparecendo às 
licitações, deixou de exercitar-se em busca de 
mais-effCiêhcJa,-capacidade operacional, o que 
é _sempre recomendável em se tratando de 
negócios; 

d) por conta deste modelo, a Interbrás che
gou ao ponto de, no caso do milho, sentir-se 
.. credora" de parte das Importações por or
dem do Governo Federal. Em documento da 
própria Interbrás, de posse desta Comissão, 
se diz, ao contar a seqüência de ações para 
compra do milho argentino, da empresa ex
portãdora Marc Rich: 

'J1.o longo de abril, paralelamente à contra
taç~o pela SEAP de operações de importaçAo 
de milho junto à iniciativa privada, buscava 
aquele órgão operar através da Interbrás a im
portaç~o de 1 00.()(}0 TM da Argentina via fer
roviária_ operação com o duplo objetivo~ tanto 
de atender a fnterbrás com algum volume no 
momento em que a Seap adjudicava impol'
tações do produto à !nldatívaj}iivada; ... "(grifa
mos); 

e) uso corriqueiro de critérios próprios para 
seleção de empresas prestadoras de serviços. 
Foi assim, no caso da seleção da operadora 
francesa, na pdmeira compra da carne euro
péia; foi assim na aceitação de uma segunda 
operadora; foi assim na formação do consór
cio entre estas duas ú1timas; foi assim também 
no casO das empresas vinc~adas à desestiva, 
inspeÇãó esupeMSao: Relatórios da lnterbrás 
mencionam a formação de cartel por essas 
empresas. A lnterbrás não buscou proteger-se 
da ação deste cartel. Em tal processo, inevita
velmente afloram as preferências, as coridu
ções pessoais, os favorecimentos. Neste parti
cular, as considerações do Relatório de Sindi~ 
cãncia, mandado instalar pela P~dência da 
Petrobrâs, são desabonadoras para a diretoria 
da interbrás; em espekcial para os Srs. Jose
mar Ferreira do Nascimento Aristisdes Maria 
Ricci Corbellini e Paulo Pessoa de Lima Câma
ra, aos quais faltou a "exata noção de dever 
que lhes impõe o preceito contido no art. 153, 
da Lei n• 6.404, de 15-12-76" (ftens 32 e 
4.2.7.); 

f) a condição de agente, o ameamento, a 
não aceitação de parâmetros para preços, o 
direito a volumes~ açlquirir, acabaram distan
ciando sua_s ações de um modelo de atuação 
Ideal para os Ülteresses do Pais. Conseqüên-

cias particu1ares daí surgiram. No CC'SO do for~ 
necimento de milho, pela lnterbrás à CFP, a 
constatação, feita pelo Serviço Oficial de Clas
sificação, do Brasil, de 3/4 do produto estar 
abaixo dos padrões e, até mesmo, desclas
sificado, não pôde ser levada em conta para 
aplicação dOs deságios correspOndentes, tal 
como realizado na situação em que a c__o_mpra 
do produto se deu por licitação pública. Isso, 
obviamente, redundou em prejuízos vultosos 
ao Tesouro Nacional, estimados por esta Co
missão em US$ 5 milhões. 

15. Maquilou-se a balança comercial bra
sileira, do ano de 1986,a partir de seu segundo 
semestre, visando encobrir a ocorrênc;ia de 
saldos negativos, numa época crítica, em que 

- se buscava negociar a dívida externa. Sistema
ticamente, os valores de importação foram re-
duzidos, a ponto de, em maio de _1987, reve
lar-se que US$ 1,115 bilhão tinham sido sub
traídos da contabilidade do comércio externo 
por "ajuStes" decorrentes de "razão de Esta
do". 

16. Na compra da carne bovina européia, 
da CEE: 

a) havia orlentação e>:pressa do Presidente 
do anab em dar transparência à operação 
de compra da carne, abrindo-a a um número 
maior de empresas. Por um processo tortuo
so, à única indicada pela lnterbrás (Socapa), 
acoplouMse mais uma (Sogeviandes), espuria
mente. As duas, no passo seguinte, com apoio 
da [nterbrás, terminaram constituindo um 
consórcio. Particularmente, ressaltamos con
clusões relativas ao mesmo tema: 
-a lnterbrás, à época, não fez qualquer 

seleção para a escolha da Socapa Interna
cional. A '"seleção" ocorrera em 1985, no es
critório da lnterbrás France. Definida a partici
pação da Socapa, uma gerência da lnterbrás 
preparou um arrazoado, calcado em prospec~ 
tos promocionais da operadora francesa, o 
qual foi aprovado pela Diretoda; 
-a lnterbrás praticou atas escuros e con

denáveis, com a concordância ou_ a omissão 
da Seap e do Cinab, ao repassar píOpostas 
de empresas concorrentes à SocopafSoge-
viandes; 

-os Srs. Jorge de Oliv'eira Rodrigues e Ar
mando Guedes Coelho faltaiam com a verda
de ao dizerem à CP1 que as propostas da Soco
pa SA foram descartadas porque o contrato 
com o consórcio já houvera sido assinado; 

-coube, indiscutivelmente, ao Sr. João 
Basco Ribeiro orientar a lnterbrás para aceitar 
a empresa Sogeviandes, à qual foi atribuída 
a metade das 100 mil toneladas de carne euro
péia. Esta íridicação não traduzia, com fideli
dade, a orientação do Sr. Ministro da Faze_nd~ 
no sentido da participação de mais empresas, 
mesmo porque, ao'fim, unidas em consórcio, 
Socapa e Sogeviandes agiram como se uma 
única empresa fossem. 
-D} as autoridades brasileiras, por ação ou 

omissão, em especial os Srs. João Basco Ri· 
beiro, secretário Executivo do Cinab e Aristi_
des Maria Ricci Corbellini, Diretor da (nterbrás, 
bloquearam a entrada, nos leilões da CEE, 
de outras operadoras, que não a Socópa e 
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Sogeviandes, protegendo, assim, indesculpa· 
velmente, estas duas empresas. O custo desta 
iniciativa roi o fracasso da primeira adjudica:. 
ção, atrasando, assim, a entrega do produto 
ao Pais, num momento critico_ de retração da 
oferta. A negativa da CEE baseou-se no preço 
vil, oferecido pelas duas empresas ao produto 
das Comunidades. Ficou cissim, o País, nas 
mã-os destas duas empresas e, apesar disso, 
a lnterbrás, que agia em nome do Governo 
Federal, não as adonou judicialmente; 

c) foram desprezadas propostas comer
ciais que poderiam ter reduzido, em US$ 2 
milhões, os gastos do Tesouro N_acional, em 
nome de um contrato que não havia, ainda, 
sido assinado e sob outros argumentos insus
tentáveis; 

d) a questão da qualidade e da sanidade 
do produto ficaram a reboque das negocia
ções comerciais. Em nenhum momento _o 
País definiu as características do produto para, 
em seguida, negociar o preço c_orrespondente, 
O Brasil comprou a carne que a CEE quis 
vender. Os especialistas brasileiros em tipifica
ção de carc__aça e em aspectos de qualidade 
e de sanidade quando, aqui no País, foram 
chamados a participar, encontraram a opera
ção "fechada". No exterior, quando para o 
Continente Europeu rumaram, foram vlstoriar 
estabelecimentos produtores, quando o pro
duto já houvera sido produzido em anos ante
riores. Ainda assim, encontraram muitas difi
culdades em cumprir seus objetivos originais. 
Rigorosamente tais missões serviriam para a 
compra de carne que viesse, no futuro, a ser 
efetuada pelo País. Assinado o contrato e adju
dicada a carne, o Miniaté:rio da Agricultura, 
através de seus órgãos competentes (?), do
brou-se diante dos fatos, em três momentos 
que marcam, muito bem, a sujeição--dos inte
resses da saúde pública ao primado do aspec
to negocial da operação: 

-no primeiro moiilento, o Ministério da 
Agricultura liberou tão-somente a entrctda de 
carne italiana desossada (visava evltar os virus 
da aftosa que se alojam na medula óssea dos 
animais); 

-no segundo momento, liberou a impor
tação de carne com osso, mas para abates 
anteriores a 1984 (antes_ do surto da .:,it:osa 
na Itália, mas em conflito com o contrato entre 
Jnterbrás e o consórcio); 

-no terceiro momento, a desPeito de reco
nhecer a presença potencial de vírus (sub
tipos A5 e Cl), terininou pOr liberar a entrada 
de carne italiana com osso. A este propósito, 
o Sr. José Magno Pato, autoridade responsável 
pela área, no Ministério da Agricultura, enten~ 
deu de agir com "certa liberaliÇade", dosando 
o rigor em favor do abastecimen~o conforme 
declarou a esta Comissão, Não foi por outro 
motivo que os antagonismos entre o regula~ 
menta_ da CEE e- o contrato comerciaJ, assi
nado entre lnterbrás e _as __ operadoras, deixa
ram a porta aberta para a dúvida de termos 
recebido carne velha ou contaminacJ_a por ví
rus da aftosa, quando a origem do produto _ 
foi a ltâ1ia; 

e) o País deixou de vender US$ 10 milhões 
de mercadoria_s bras!l_eira.s à~empresa francesa 

Sogeviandes, ou a sociedade de seu grupo. 
A lnterbrás, detentora de uma carta-compro
misSo dessã empresa, nesse sentido, não exer
ceu a obrigação de cobrar os compromissos 
ali registrados. Solic ~1a a explicar o fato, a 
Jnterbrás, através de _,eu ex~Presidente, o Sr. 
Armando Q1,1eQes Coelho, mõSttou apropriar
se, indevidamente, do produto da negociação 
diplomática desenvolvida pelo Pais, ao conta
bilizar a exportação de carne do tipo HJ1ton 
bee! como parte da contrapartida negociada 
com a Sog_eviandes. _ 

17. No caso do arroz, a Caçexliberou indis
criminadamente, guias de importação. Aberta 
a temporada para obtenção de guias, ocorreu 
o estouro. S~gun9,o· a· teoria da "auto-regu
laÇãO"- do mercado, invocada ij. época para 
amparar a liberação de guias, as próprias em
presas teriam "consciência .. do momento de 
parar almportação. -ESqueceram-se de consi
derar a presença do Estado na economia bra
sileira. Tomaram o modelo de uma economia 
capitalista no quaJ o Estado é neutro. Bem 
sabiam. pelo menos institucionalmente, da 
presença da CFP, da ~stênçia da política de 
preços mínimos, dos programas de garantia 
dos preços agrícolas do Govemo Federal. Para 
que o·mercado se regulasse com tal excesso 
de guias, Viu~-se este mesmo Governo obri
gado a adquirir mais arroz nacionaJ do que 
devia, para que o excesso importado pudesse 
ser acomoçjadp n-o lad9 priv~do da economia. 

ta foram 500 mil_ toneladas importadas 
em exceSsô~- GáslamóS, .. êhl divisas, US$ 11 O 
milhões com este total.__ Urn~ ve1: internadas, 
levaram o Ooverno a adquirir safra nacional 
represada, que mais tarde, inevitavelmente, 
deveri~~ por ele, ser devolvida ao mercado. 
Utilizando QS próprios critérios forriecidos pelo 
Go\'en1o, calculamos o gasto em subsídios 
para vender esta quantidade, em 6_00 milhões 
de cru_z.ados, a preços da época. 

19. Não _equalizaram preços de produtos 
eKte.mos e.. intem_os, quando __ .!! situação c_pm
portava a aplicação da política e, mais ainda, 
quando o próprio ClNAB hou.verá determina
do tal ação. No caso_ do ar_roz, a renúncia fiscal, 
decorrente da não equalízação, carreou toda 
a diferença§n_tre_ os preços internos e extrnos 
(estes, muitQ !:?aixosj _para o setQr çla interme
dia_ção, d,e_ tal moQo que as margens de co
mercialização chegar~m a saJtar de 8% para 
até 80%, situando-se, nos casos mais comuns, 
entre 20 e 30%. Transferiu-se para a interme~ 
diação, por este_ meto, pelo menos, US$ 25,5 
milhões. Em decorrência, a preferência dos 
comerciantes recaiu sobre o produto lmpor
tado,_obriga_!ldO, ~o Govem<:;>_Fed_~~al, ~! coad
juva!;iíO.C9Jl1 o1.1,tr:g_~ fatores~ a fi.ç~r c;qm o ônUs 
de adquirir importante parCela da produção 
nacional, caracterizando uma verdadeira esta
tização da compra do arroz. e provocando o 
fenômeno do "represamento" da produção 
nacionaL 

20. No caso do pescado, também a Cacex 
hberou guias em exc~o. Importamos esp~ 
cies eXóticas, sem nenhuma identidade com 
o h?lbito alimentar brasileiro. Particulannente, 
há inçlícios de que os lucros com a importação 
de pescados, de alguns importadores, foram 

gerados na conversão dos dólares, no mer
cado paralelo, numa ocasião em que o ãglo 
era de 100%. 

21. A forma descontrolada na emissão das 
guias de importação gerou impactos imedia
tos no mercado externo, pelo menos doS tipos
de peixes mais comprados pelo Pais. Qs pre
ços do bacaJhau __ norveguês subiram entre 23 
e 30%; os da merluza, que usualmente com
pramos da Argentina, outros 33%, em média. 
Por conta da excitação do mercado, causada
pela entrada atabalhoada do Brasil, gastamos, 
para o mesmo volume comprado, (JS$ 29 
milhões a mais. 

22. No caso dos produtos lácteos, também 
verificamos existir descontrole. O excesso da 
importação_ de Jeite em pó foi da ordem de 
50 mil toneladas e o do, butter-oil produto 
complementar na fluidificação, 20 mil. Aos 
preços vigentes à época, despendemos, de 
nossas divisas, US$ 45 milhões. Segundo rela
tório da Cabal, entregue à Comfssão nos últi~ 
mos momentos de seu funcionamento, ainda 
existiam, em 31-05-88, naquela Empresa, 30 
mil toneladas do leite em pó e 18 mil toneladas 
do butter~oil. Na importação de queijos. co
muns e finos, c_onsurnlm.os mais de QS$ _56 
milhões, quantia 20 vezes superior à média 
anual do período 1980/85. 

23. O processo de emissão e de adminis· 
tração das decisões contidas nos votos foi tu~ 
multuário, criando as condições para o des
controle e a desinformação: 

a) há o caso de um voto aprovado em agos
to/86 (n~ 35) visando amparar a aquisição de 
43.000 toneladas de leite em pó desnatado, 
pela Cabal, efetuada anterit~rmente, em jlUlho 
(32.000~ e julho (11.000). A desfaçatez de in
cluir tal afirmação em um voto (um dos assina
dos pelo Sr. João Bosto Ribeiro) deu suporte 
à "legalidade administrativa" de a Cabal consi· 
derar "sancionada" sua operação de compra, 
como demonstramos em nosso relatório; 

b) há o caso de outro _voto (n9 43) que foi 
informalmente "revogado", em parte, sem 

· que, em nenhum momento, tal decisão cons
tasse de documentos oficiais __ dp_ Conselho. De_ 
novo, o poder legiferente subterrâneo impôs 
suas normas; 

c) há o caso de a Cabal, como responsável 
pela gerência do estoque regulador achar·se 
credora do recebimento de 150 mil toneladas 
de leite- em pó, quando tal ordem, constante 
de voto, houvera sido "revogada informalmen
te". Se à Cabal tal quantidade parecia existir, 
é de se admitir que o mesmo também valesse 
para o mercado, o que é tremendamente la
mentável pela confusão e tumulto .que causa 
a todOs os agentes do processo de produção 
e de consumo; .. 

-d) o episódio do cancelamento de autoriza
ções para compras adicionais de carne e de 
cerveja narrados pelo Sr. Roberto Fendt Jr. 
é _ilustrativo do descontrole. PodeJjamos dize_r, 
sem medo _de errar que, por um ato de sorte 
foram cancel~das autorizações daS~ neSte 
sentido. Da mesma forma que o referido se
nhor tentou amenizar a gravidade do assunto, . 
dizendo ser "impossivel controlar todos os 
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atos", apontamos como condenável a possibi
lidade de um funcionário, a seu talante, resol
ver que o Pais deve importar tal ou qual quanti
dade de carne e de cerveja. Tão alta responsa
bilidade não deve ser matéria de decisão indi
vidual, ainda mais porque o ônus recai sobre 
significativas parcelas da população brasileira; 

e parte do lelte importado pela SPM, desti
nado as instituições de caráter social - da 
ordem de 16 mil toneladas ----:: infringiu regra 
estipulada nos votos 21 e 40, relativa ao prazo 
máximo de itemação do produto no País; 

{) por último, após o encerramento das ati
vidades o ONAB, ligadas ao Plano Cruzado, 
restou um voto, levado à mãos_ do Sr. Ministro 
da Agricultura para receber paternidade. Ovo
to tratava da compra de 30 mil toneladas de 
produtos lácteos. Ao Ministro pareceu novas 
aquisições; ao Secretário da SEAP. à época, 
pareceu tratar-se de "regularização" de com
pras já efetivadas ... 

24. No milho, tivemos a mais desastrada 
de todas as Importações quando, a ferro é 
fogo, manteve-se uma compra do produto, 
na Argentina, através de um contrato entre 
a Interbrás e a empresa Marc Rich. Era desti
nada a atender a carência do mercado gaú
cho, e grande parte acabou indo para o Nor
deste; era para entrar na época da entressafra 
e acabou chegando junto com a safra nacio
nal; era para ser feita só por ferrovia, mas aca
bou sendo também utilizada a modalidade de 
transporte marítimo e fluvial; deveria ter sido 
feita em regime de preços competitivos e aca
bou saindo caras demais. No fim, diante dos 
óbvios impedimentos, todos previstos, acaba
mos pagando para não receber todo o produ
to. Ao fim, arcamos com um prejuízo econô
mfco da ordem deUS$ 9,7 milhões, quando 
tomado em conta o parâmetro dos preços 
internacionais. Desembolsamos um efetivo de 
US$ 3,5 milhões por conta da renUnCia em 
receber o produto "'(wash out) e dos acré,s.. 
cimos de custo em remanejar parte da merca-_ 
daria (100 mil toneladas) para o Nordeste. 
Owash outde3,2 milhOes de dólares foi justifi
cado por seu idealizador, o economista Carlos 
Henrique Leal de Moraes, com o dito popular 
"percam-se os anéis, mas não se percam os 
dedos" (DCN, Seção II, de 23-6'88, p. !84ô). 

25. No global, importamos milho em ex~ 
cesso. Os _cálculos desta Comfssão, neste par
ticular, são mais conservadores do que os dos 
depoentes que a nós prestaram informações. 
Optamos por uma estimativa mais segura. 
Nosso número é de 426 mil toneladas em 
excesso, ao que corrésponde um dispêndio 
de divisas da ordem de US$ 40 milhões. 

Nação esperava que o Sr. Ministro tivesse feito 
Isso durante a execução e não ern momento 
tão longínqüo da ocorrência. Ademais, com· 
portou-se, de forma omissa, em não buscar 
a comprovação de evidências tão lastimáveis 
e danosas ao Erário Público como a que o 
seu próprio Ministério denunciou: 75% do mi
lho adquirido pelo País estava chegando "abai
XD do padrão". No caso específico da aquisi
ção da carne européia, S. Ex" não envidou 
esforços no sentido de fazer valer os interesses 
de saúde pública e de sanidade animal do 
rebanho brasileiro. Missões de veterinários do 
Ministério da Agricultura, várias, foram aos paí~ 
ses exportadores; enfrentaram in~meros pro· 
blemas mas nada de eficaz pôde ser feito, 
porque o compromisso comercial foi estabe
lecido antes mesmo de se conhecer a especifiA 
cação do produto adquirido, o que fez com 
que a Naçao ficasse na intranqüilidade de estar 
adquirindo carne velha e infectada pelo vírus 
da aftosa. Ausentou-se das graves responsa~ 
bilidades aÇ> preferir queixar~se da posição se
cundária de seu Ministério frente ao da F azen~ 
da. Esqueceu-s_e de sua própria condição de 
m~mbro privilegiado do ONAB. Viu todos e 
a tudo corno um expectador, de fora da arena. 

27. -Em rOuitas situações passamos pela 
experiência da impotência ao tentarmos o in~ 
diciamento de responsáveis pelas irregulari~ 
dades. Há casos de leis já antigas que merece~ 
riam revisão, exatamente porque a comple· 
xicidade administrativa-fmancelra dos negó
cios do Estado ali não estava prevista; há casos 
de outras leis que ficaram defasadas com a 
promulgação da nova Constituição; há, por 
fim, excessivas condições excetuadas em ou~ 
tras leis que levam a dific;.ultar sua aplicação. 

28.- --uetidamente examinadas as irregula~ 
ridades investigadas por esta Comissão das 
apurações emergiram as seguintes imputa~ 
ções de responsabilidades: 

a) Sr. João Batista de Abreu, ex~Secretá~ 
rio-Geral do Ministério da Fazerida, que, exer~ 
cendo interinamente o cargo de Ministro da 
Fazenda e, portanto, o de Presidente em exer· 
cfclo do CINAB, propôs àquele Conselho e 
aprovou ad referendum o voto n? 43, de 
10-1 0-Bº~nelf: _subscrevendo informaçàes fal· 
sas, pelo que se sujeita, em tese, às penas 
do art. 299 do Código Penal- falsidade ldeo· 
lógica (item 4.3.1.); 

26 .. O Ministro da Agricultura, no forom 
mais apropriado, o Conselho Intenninisterial 
de Abastecimento, ainda mais porque cabia
lhe a Presidência em substituição ao Titular, 
não se manifestou de forma a compatibili%ar 
interesses. Surpreendentemente, assumiu a li
derança das criticas à imortação em momento 
muito posterior. Foi ao prestar seU depoimen
to a esta Comissão tendo desfilado um rosário 
de queixa.s e de críticas às importações exces
sivas, à não equalização de preços, à desor
dem e desorganização das compras. Toda a __ 

b) Sr. José Carlos de Sousa 6raga, ex-Se-
cretário da Secretaria Especial -de Abasteci
mento e Preços (SEAP), que, ao patrocinar 
perante a CObal os interesses da Sode.dade 
Produtora de Alimento Nanhuaçu - SPAM 
S/A, a assinatura do _contrato para aquisição 
de 11.000 ton_cladas de leite em pó desnatado, 
se sujeita, em tese, às cominações do art. 321 
do C6digo Penal - advocacia administrativa 
(item 4.3.5.); , 

c) Srs. Mair de Castro Cavalcanti e Alvaro_~ 
Castro Moraes, respectivamente Presidente 
em exercício e Diretor Comercial da Cabal, 
os quais, por contratarem a compra de 11.000 
toneladas de leite em pó desnatado à SPAM 
S!A por Valores adina dos autorizados, desvia-
ram em beneficio desta, dinheiro público no 
montante de aproximadamente Cr$ 

2200.000,00 (dois milhões e duzentos mil 
cruzados), a valores históricos, sujeitando-se, 
em tese, às penas do art. 312 do Código-Penar 
- peculato, e à reparação civil do dano daí 
decorrente para o erário (item 4.3.5.); 

d) Sr. Ignádo Mammana Neto, ex-Presi
dente da CPF, que ao patrocinar, perante o 
CINAB, os interesses da empresa lntertek -
Services lnternational do Brasil SIC Ltda., in
corre, em tese, na prática de advocacia admi
nistrativa (art.321 do Código Penal). E ao con
tratar, desnecessariamente, os serviços da 
mencionada empresa, desviou dinheiro públi
co em proveito da mesma, o que o sujeita, 
também em tese, às penas do art. 312 do 
Códígo Penal (peculato), além da reparação 
civil do dano material daí decorrente, solidaria
mente (v.letra "e", a seguir) com os dois dire
tores da CFP que assinaram os contratos de 
prestação de selViços (item 4.4.3.); 

e) Srs. Vilson de Luca e Derval Batista de 
Paiva, ex-Diretores da Companhia de FD1an
ciamento da Produção (CFP), que por contra
tarem, atendendo a determinação _da Presi
dência da dtada Companhia, os seMços da 
Intertek, comprovadamente desnecessários à 
CFP, se sujeitam à reparação dvil do dano 
decorrente dessa contratação, solidariamente 
com o Sr. Ignácio Mammana Neto. que a de~ 
terminou (item 4.43.}. Além disso, ao contra
tarem os ServiçõSda SGS do Brasil, nas condi
ções mencionadas no item 4.43. deste relató
rio, são também responsáveis, na órbita civil, 
pela reparação do correspondente dano- su
portado pelo erário solidariamente como Sr. 
João Basco Ribeiro, ex-Secretário Executivo 
doONAB; 

f) Srs. Armando Guedes Coelho, ex-Presi
dente; Josemar Ferreira Nascimento, ex-Vic€>
presjdente; JOão Franscico de A. Milanez Neto, 
ex-Diretor; Aristides Maria Ricd Corbellini, ex
Diretor; Léllio Martins da Costa, ex-Diretor, e 
Odyr Figueiredo Borges, ex-Diretor, todos da 
Interbrás, que, pelos m9tivos expostos no item 
4.42. do presente relatório, são civil e solida
riamente responsáveis, juntamente com o ex
Secretário Executivo do ONAB, Sr. João Bas
co Ribeiro, pelos danos, no montante em cru
zados, correspondentes a US$ 3.535,370.00 
(ao câmbio da época), decorrentes da catas
trófica aquisição de milho argentino à empre
sa Marc Rich do Brasil 

g) Sr. Josernar Ferreira Nascúnento; ex-Vi
ce-Presidente da Interbrás, que ao determinar 
a contratação, a preços exorbitantes, dos servi
ÇO$ da empresa Servport para a desestiva no 
porto do Rio de Janeiro, desviou, dessa ma
neira, em proveito da referida empresa, dinhei
ro público, com o que se acha incurso, em 
tese, nas penas do art. 312 do Códifjo Penal 
(peculato), e se sujeita à reparação civil do 
correspondente dano, solidariamente (v. letra 
h, a seguir) com o então Chefe da Arcop, Sr. 
Paulo César Ferreira Moreira, que effiitiu o. te~ 
!ex de nomeação_da mencionada Servport 
(item 4.2.7.); 

h) Sr. Paulo César Ferreira Moreira, eX-Che
feda Arcorlfnterbrás, que a:o_viabilizar a contra
taçáo dos serviços da Servport a pr~os exor-
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bitantes, fazendo-lhe, inclusive, a nomeação 
para a desestiva no porto do Rio de Janeiro, 
se sujeita à reparação dvil do dano material 
decorrente dessa contratação, solidariamente 
com o então Vice-Presidente da [nterbrás, Sr. 
Josemar Ferreira Nascimento, que a deter
minou (item 4.2.7.); 

i) Sr. João Basco Ribeiro, ex-Secretário 
Executivo do Cinab, que deve ser responsa
bilizado: 

1) na órbita penal: 
1.1. em tese. pela prática contumaz de ad

vocacia administrativa (art. 321 do CP), ao pa
trocinar interesses; 

-da empresa Sogeviandes (Societé Gene
rale de Viandes), da França, por indicar o no
me da mesma para integrar a operação de 
compra de 100.000 toneladas de carne da 
CEE (Jtem 4.2.2.); · 

-da SPAM SA (Sociedade Produtora de 
Alimentos Manhuaçu), com sede no Rio de 
Janeiro, ao determinar à Cobal a assinatura 
de contrato com aquela empresa, antes des
classificada em licitação, para o fornecimento 
de 11.000 toneladas de leite em pó desnatado 
(item 4.3.5.); · 

-da Marc Rich do Brasil, ao ser portador 
da proposta comercial desta e fazer insistentes 
e continuadas gestões para viabnizar a assina
tura de contrato de importação de milho ar
gentin~ pela citada empresa (item 4.42.); 

-da SGS do Brasil, ao exigir que a CFP 
a1terasse o Edital de Convocação n" 21/86, 
de forma a viabilizar a contratação dos serviços 
daquela empresa (item 4.4.3.); 

12. pela prática, em tese, de peculato (art 
312 do Código Penal); 

-ao _desviar, em benefício da Marc Rich 
do Brasil, dinheiro público, quando ordenou 
a lavratura de contrato de importação com 
aquela empresa a preços exorbitantes (item 
4.4.2,); 

-ao também desviar, em proveito da SGS 
do Brasil, dinheiro público, quando impingiu 
a contratação da referida empresa para a reali
zação de serviços comprovadamente desne
cessários à CFP (item 4.4.3.); 

2) na órbita civil: 
2.1. pela reparação do dano, solidaria

me!lte com os então dirigentes da Interbrás 
(v.letra f, supra), decorrente da ruinosa opera
ção de milho argentino contratada à Marc Rich 
do Brasn (item 4.4.2., dt); 

22. pela reparação do dano, solidaria
mente com os dois ex-Diretores da Compahia 
de Financiamento da Produção (CFP) (v. letra 
e, supra), decorrente da contratação dos servi
ços da SGS do Brasil, nas circunstâncias men
cionadas no Item 4.43. do presente Relatório. 
Recomendações 

Diante de todo o exposto, recomendamos: 
a) a revisão das Leis n9• 1.079/50- {sobre 

crimes de responsabilidade) e 1.579/52 (que 
regula o funcionamento das CPI), bem como 
do Decreto-Lei n9 2.300/86 _(sobre Iídiáções 
públicas), com vistas a adequar esses dlplo
mas aos atuals reclamos de maior eficácia 
à ação fiscalizadora do Poder Legislativo e de 
um mínimo de moralidade na gestão da coisa 
pública; 

b) o encaminhamento do presente Relató
rio, com seus respectivos anexos, ao Ministério 
Público (CF, art. 58~ § 39, in fine), para que 
sejam promovidas as responsabilidades civil 
e criminãl-doS infratores acima relaCionados, 
devendo ser constituído, em cada episódio 
que implique ímputação de responsabilidade, 
dossiê apartado, de sorte que assim possam 
ser agilizadas as ações do Ministério Público 
e ·do próprio Poder Judiciário. 

Sala das Comissões, Senador .Mauro Bor
ges. Relator. 

Sr. PreSidente, Srs. Senadores, dou por ter
minada a leitura do_ Relatório. Antes, porém, 
eu gostaria de salientar que aqui foram procu
radas as responsabilidades pessoais de autorl
d.;ldes; entretanto, houve um setor imponde
rável, que foi a desordem nacional, com graves 
prejuízos indiretos às ações produtivas da nos
sa agricultura, do nosso comércio, da nossa 
indústria, e até mesmo· de frrmas tradicional
mente importadoras, que foram substituídas 
inopinadamente por um grupo que não tinha 
experiência. Portanto, era de se esperar que 
o País não continuasse nessa mesma prática 
de fazer importações por setores públicos sem 
uma preparação eficiente. E é o que está conti
nuando a acontecer, nós estamos vendo a 
toda hora a imprensa publicar novas impor
tações. 

Tivemos o maior empenho em procurar tra
duzir a verdade. Se qualquer equívoco_ come
temos, foi absolutamente involuntário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Bem, concluída a leitura do Relatório, nós pas
saremos à discussão do mesmo, portanto, o 
Plenár~_o _e~ com a ~lavra. 

O SR. CJD SABÓIA DE CARVALHO - Eu 
gostaria de discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Está com a palavra o Sr. Cid Salióia de Carva
lho. 

Nós poderíaJ_Tios estipular; Sr. Senador, 10 
minUtos, pode ser? 

O SR. ao SABÓIA DE CARVALHO -Até 
menos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-· 
Acho que poderíamos combinar em torno de 
1 O "minutos, que seria um prazo razoável para 
que todos pudessem discutir. 

O SR. CJD SABÓIA DE CARVALHO - Sr. 
Presidente, Sr. Relator, primeiramente, gosta
ria de perguntar ao Relator por que a expres
são "em tese", enquadrado "em tese", qual 
é o sentido_ exato que o Relator Mauro Borges 
Texeira quer dar a essa expressão "em tese", 
porque essa expressão toma a imputação um 
tanto quanto com o pecado da generaUdade, 
ao invés da imputação absoluta. Eu gostaria 
de saber: por que a expressão repetida "em 
tese"? 

O SR. MAURO BORGES (Relator)- Todo 
o nosso trabalho foi feito a muitas mãos. En
tretanto, nós não tínhamos sequer um advo
gado realmente com experiênda nessa parte -

essencialmente jurídica de indiciamentq, de 
enquadramento. Tínhamos un:t companheiro 
que produziu um trabalho excelente, e -9eu 
as sugestões, sem esse •·em tese'', ab~oluta
mente como V. Ex" preconiza. Mais ele ·achou 
que, dada a gravidade, a circunstância, seria 
oportuno que nós ouvíssemos outras opiniões 
para que esse setor também fosse analisado 
por muitas cabeças. Nós concordamos com 
ele, expusemos o problema ao Presidente, e 
passamos a consultar alguns peritos, alguns 
conhecidos juristas, e toâos, sem exceç~o, 
acharam que era mais prudente não julgar
mos já uma coisa que seria própria do Poder 
Judiciáiio, mcis deiXarmos com a Procur"â.do~ 
ria. 

O SR. ao SABÓIA DE CARVALHO- O 
Ministério Público. 

O SR. MAURO BORGES (Relator)-E. para 
que eles fiZessem o enquadramento possível. 
Seria talvez até para rião adiantar, nãO ferir 
suscetibilidades. Confesso que, pessoalmente 
- também não sou advogado -, achei que 
seria no mínimo um ato de prudência com 
relação ao Poder Judiciário. S6 por isso. 

O SR. ao SABÓIA DE CARVALHO- Sim, 
outro detalhe interessante, que eu gostaria de 
conversar com o Relator, por que as empresas, 
as pessoas jurídicas não foram indicadas co-
irio responsáveis. O Relatório se reservou à 
pessoa natural, à pessoa física e essa pessoa 
fisJca, via de regra, ligada a um cargo, a uma 
incumbência, a uma determinação. Mas o ente 
jurídico ficou fora do Relatório. Pergunto se 
isso foi intendonal do Sr. Relator? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -todas 
essas apurações_ e todas essas referê~si~s fo
ram feitas à lritefbrás, à CobaJ, ao Cinab, atra
vés não dos seus Ministros membros, mas 
através de quem exeç_utou. Não houve, real
mente, crime na expedição do voto ou na reso
lução. Talvez inconveniências. Mas a respon
sabilidade maior coube ao Secretário-Execu
tivo. 

Não sei como processar o Cinab, processar 
a Cabal: foram todos responsáveis pela em
presa. 

A instituição, como disse, não sou especia
lista em assunto jurídico, mas me parecia q'Lie 
as fiQ:uras' de seus Diretores e Presidentes é 
que tinham que responder pelo atas, dos quais 
eles tiveram participação ativa 

O SR. CJD SABÓIA DE CARVALHO~ Esse 
detalhe é importante, Sr. Relator, porque se 
houve uma responsabilidade de empresas ou 
de órgãos, comó pessoas desligadas dos en
tes naturais, ou se esses órgãos foram mani
pulados pelas pessoas naturais, que são as 
indlcadas, muitas vezes podemos dizer: "O 
culpado é o Sr. JOão Batista de Abreu", um 
exemplo. Ele responde por esses delitos indivi
dualmente. O seu patrimônio pessoal é que 
responde, mas poderia haver alguma oportu
nidade em que devesse responder a pessoa 
jurídica em si, ou um ente público, um ente 
privado, porém com mais possibilidade deres
sarcimento. 
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é:. evidente que os órgãos govemamentajs 
não poderiam ser levados ao ressarcimento 
para o próprio Governo. Mas haveria o lado 
moral e o lado ético. 

Essas empresas, inclusive as estrangeiras, 
deveriam ser responsabilizadas porque tam
bém o património delas é <:lU e tinha condições 
de responder pelos danos causados ao Gover
no brasileiro. Às vezes,--esses indivíduos, por
que são delinqü.entes contumazes, já não têm 
nada. Tudo deles já é desviado, já não perten· 
cem a eles, juridicamente; têm, mas nã.o têm. 
É a mesma História da Declaração de Renda: 
os rendimentos vão todos de uma empresa 
para outra, de outra para outra e tennina a 
pessoa natural nada pagando por aquela téc
nica de sonegação e o Governo, míseravel
mente, absorve. 

Não estou fazendo nenhum reparo, _estou 
apenas ... 

O SR. MAURO BORGES (Relator) - Pelo 
que entendi, V. Ex' queria que o pessoal da 
lnterbrás não arcasse sozinho com valores 
que, talvez não possa arcar, a lnterbrás que 
eles representavam. 

O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO- As 
empresas que eles representavam deveriam 
também ser indiciadas civllmente. Hâ respon
sabilidade civil, sim, porque tem também a 
responsabilidade civil, a penal e administrativa. 
Acho que aqui há responsabilidades adminis
trativas dos órgãos estatais, _c_omo Cabal, por 
exemplo, há uma responsabilidade adminis
trativa. Há a responsabilidade penal, ao lado 
da responsabilidade civil, mas há uma respon
sabilidade apenas civil, na reparação dos da
nos causados. Não estou fazendo reparos; es
tou apenas conversando, porque com o mate
rial que vai aqui, tenho certeza de que o Minis
tério Público poderá tomar esse rumo, mesmo 
que V. EX' não tenha posto nas conclusões, 
porque está no Relatório. T odes os fatos que 
estou falando estão no Relatório. 

Nesse caso da carne, por exemplo, sabe
mos que o Brasil importou uma carne com 
abate muito antigo, contaminada e aqui. por 
exemplo, quando foi prestado depoimento por 
servidores da Cabal, vi muita insegurança e 
desconfiei da responsabilidade da própria Ca
bal, como um todo. Aqueles depósitos que 
não foram vistoriados, porque dizem que essa 
carne ainda está estocada; não foi quefmada, 
não foi destruida. Então seria o caso· de perícia, 
a ser requerida, já que não requeremoS aqui, 
porque talvez exceda a uma CP!, talvez seja 
a vez do Ministério Público requerer essa per'í
cia, a vistoria ln loco desses depósitos, 

O SR. MAURO BORGES (RelátOr) -:--Real
mente, não tive uma sugestão dessa:. t a pri
meira que se faz. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não, 
o Relatório ... 

O SR. MAURO BORGES (Relator) -Acho 
que, talvez, ainda haja oportunidade de encai
xá-Ia dentro desse_ Relatório, porque b que V. 
Ex' diz me parece muito acertado. 

O SR. CID SABóiA DE CARVALHO - Sr. 
Presidente, era o que eu queria falar, reservan
do-me ao voto. Vou votar favorável ao Relató
rio que me parece um trabalho excelente, ex
traordinário, e esses reparos são mais uma 
questão de troca de idéias. Sei que, porven
tura, o que nos tenha sido falho, não tenha 
sido possível, afinal não é um órgão do Poder 
Judiciário, nem do Ministério Público - não 
podemos ter essa perfeição- tudo isso, com 
o material que será ~emetido para o Ministério 
Público, acho que lá haverá elementos que 
aqui estão para todas essas providências, in
dusive para não atender apenas a esse indicia
menta de pessoas naturais, de pessoas civis, 
mas tafribém para o indiciamento do próprio 
órgão, que deva ser acionado na Justiça para 
reparar o prejuízo do Governo brasileiro. 
Quando o órgão for estatal apura-se a respon
sabilidade~ é evidente, ou revelado um débito, 
digamos, de responsabilidade da Petrobrâs, 
dados com a Jnterbrás; evidentemente esse 
dinheiro teria que repassar da Petrobrás de 
volta ao Tesouro Nacional, de Governo para 
Governo, mas é uma colocação contábil da 
maior importância. As verbas da Cobal pode
riam, também, ser usadas para o ressarcimen
to de todos os prejuízos porventura existentes. 

Eu quero louvar o Sr. Relator pelo brilhante 
trabalho que acaba de apresentar que é, acima 
de tudo, obra de abnegação e de um Senador 
da mais alta responsabilidade, da maior quali
ficação política. 

Meus parabéns ao Senador Mauro Borges 
Teixeira. 

O SR. MAURO BORGES (Relator)- Exce
lência, a inclusão da opinião de V. Ex~ será 
feita juntamente com a remessa do Relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Nós apenas não queriamos fazer qualquer re
paro, nenhuma consideração que vá ser adi
cional àquilo que V. Ex" fez referência. Mas 
me socorre a nossa Assessoria Jurídica, que 
o encaminhamento que pensamos dar a esse 
aspecto, foi de que, exceto naquele caso do 
João Batista _de Abreu, que era um aspecto 
bastcmte pessoal, por ser documento falso, 
nos demais, a parte jurídica públk'a foi vitima 
da má ação das pessoas naturais, c9mo V. 
EX' fez referência. Logo, então, elas sendo pra
ticamente vítimas não teriam sido enquadra: 
das. Mas V. Ex!- fez uma referência que era 
o caso da questão da responsabilidade públíca 
de uma empresa privada para outra, etc., 

Continua em discussão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José 

Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINd - Sr. Presidente, . 
Sr. Relator, Srs, Senadores, quero, inicialmen
te, cumprimentar ao Relator e a Comissão, 
evidentemente, pelo trabalho que acaba de 
ser exposto. 

Como _brasileiro tenho uma- preocupaçáo 
muito grande principalmente ao viajar para 
o exterior, é a da manutenção da imagem 
no País, para o exterior. Claro que, evidente
mente, a imagem do Serv:iço Público brasi
leiro, no que diz respeito à honorabilidade dos 

seus titulares.-Uma coisa que consigo Com~: 
tantar, e constato com muita tristeza, que o 
Brasil hoje, no exterior, é tido m~is ou menos 
como o-&teau f\1/ouche; é o País onde à troca 
de alguns cru?ados se sacrificam vidas huma
nas. E um Pafs onde não existe muito respeito 
pela honorabilidade; é um Pais a caminho da 
corrupção Institucionalizada. Isso é muito ruim 
para o Brasil, lá fora, e é muito ruim para 
o Brasil aqui dentro. E o trabalho que esta 
Comissão acaba de realizar tem abrangência 
no exterior e tem a abranÇlência interna. 

Na medida em que culpados sejam efetiva
mente identificados e punidos, ganha o Brasil, 
aqui dentro, e ganha o Brasil lá fora. Mas a 
par da leitura do Relatório, que procurei ouvir 
com muita atençáo, eu manifesto uma preo
cupação. A corrupção será manietada, será 
estrangulada, será impedida na medida em 
que não exista impunidade. Agora, que sejam 
punidos aqueles que, realmente, têm respon
sabilidade. E no processo de averiguação, a 
identificação de culpados, ou a identificação 
de pessoas que sejam envolvidas, é de capital 
importância, porque num processo desse, se 
muitas pess_oas estão envolvidas e muitas co
meçam a se defender e mostrar que estão 
isentas de culpa, isso pode dar à opinião públi
ca brasileira a impressão de que não se tratou 
com muita competência do problema. 

Estão envolvidos, nesse, Relatório, diversos 
órgãos. Eu aqui relacionei a interbrás, a CobaJ, 
a CFP, a Cacex, .o Ministério da Fazenda, o 
Ministério da Agricultura, e empresas nacio
nais. E dentro de Cada um dos envolvidos 
muitas pessoas haverão de responder sobre 
isso. 

ConcordO com os termos do Relatório, màs 
querO-laler uma ressalva. Acho que, aqui, se 
deu um tiro de doze, porque corremos o risco 
de estar imputando responsabilidades sobre 
pessoas que possam não ter efetivamente cul
pa, e isso, no curso de um processo de investi
gação penal, pela Justiça, pode tirar um pouco 
do crédito da investigação como um tQdo. 

Não sei se eu poderia sugerir ao Relator, 
talvez afunilar o rol das responsabilidades para 
que realmente, com as provas de que dispõe 
a Comissão, se pudesse iniciar, no primeiro 
momento, o processo de investigação sobre 
aqueles que, indubitavelmente, têm responsa
bilidades sobre esses fatos. 

Era essa a minha preocupação e essa_ a -
minha manifestação que coloco para a apre-
ciação de V. Ex' -. 

. O SR. MAURO BORGES (REL.ATOR)-En
tendo bem a inteÍlção de V. EX' Nós ouvimos 
muita gente, procuramos ter a maior certeza 
de não errar. Agora, essa preocupação nos 
levou, muitas_ vezes, a não forçar nada _que 
nós não tivéssemos prova. Nós podíamos ter 
até intuição, wna quase certeza moral da cul
pabilidade; nós não tínhamos e n&rnãó _temos 
provas, o que seria realmente uma leviandade, 
uma falta de nossa parte colocar pess_oas que 
podem até, realmente, ser criminosas, mas 
que nós não temos provas. São coisas assim 
do crime perfeito. 
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A outra forma também que eu precisava 
esclarecer, como eu disse eu lí apenas partes, 
Dashs mals importantes do rêlatório. Quando 
se fez o plano de trabalho e se solicitou a 
colaboração do Tribunal de Contas da União, 
foi um trabalho magnífico, enorme, já com 
a parte para ele, coisa tipiCamente financeira 
e não havia, propriamente, uma responsabi
lidade de gestão, mas a apropriação indébita 
de recursos e ele está apurando. Então, quase 
$empre a parte implica em devolução de di
nheiro à União, e outras partes relativas à res
ponsabilidade. A parte civil não apuramos, a 
não ser um ou outro caso pela sua impor~ 
tância, mas essa parte de prejuízos monetários 
à União, tem uma relação enorme. Cohsta 
aqui, dos anexos, a síntese do Relatório do 
Tribunal de_Contas, sãO vinte e tantos volumes. 

é um papel do Parlamento, que é o de afunilar, 
é o de objetivar as coisas. Não houve nunça, 
não admitimos nunca, a generalidade dessa 
questão, porque ao propormos uma questão 
dentro da generalidade nós ficaríamos na vala 
comum, talvez, das Comissões Pa!"lamentares 
de Inquérito. -__ _ 

Aquilo que V. ~ levanta, com toda a razão, 
com todo a embasamento, porque estamos 
numa instituição questionada_ a~ pela socie
dade na sua credibilidade, nós, realmente, 
queremos alcançá-lã dentro de seu ponto de 
vista: afunilando algo que não temos dúvida 
para que não passemos vexame perante a so
dedade brasileira e nem pemnte o Ministério 
Público ou a J_ustiça. 

O SR. JOSÉ AGRIPJNO - Perfeito, Presi
dente. 

0 SR. JOSÉ AGRIPINO _ Sr. Pre5idente, - -O que move a minha preocupação é, exata-
h 

1 
c d T mente, Isso. Percebi, pela leitura 'do Relatório, 

~c o ~e, ta vez, ~a lorma e concJiarmos que_ ordens eram "dadas, e estas ordens não 
ISso sen~ o encammha_mento fin~l das reco~ __ são dadas por muitas pessoas, mas por algu-
me:'daçoes. Sobre aqu1lo que eXEstess_e, e as mas essoas· outros se limitam a cumprir or-
ma~s contundentes, fazer urna recomendação dens ~u dete~rninações. 
ma1s veemente. Sobre aquilo que devesse ser . _ 
averiguado,para que aJustiça pudesse formar A ~m~a ~rem::upaçao é náo colocar à exe-
um juizo de valor e efetivarnente limpar o País c~~çao p~bl~ca pessoas que tenham re~p~nsa-
por dentro e por fora. Fazer um encaminha- bl11dade .hrnttada _ou que tenham. se hm~d.o 
mento que desse à Comissão mais segurança a cumpnr d~~en:nmações, p?r9ue ISSO. re~rana 
e mais credibilidade perante a opinão pública parte da legttimJdade ~a propna ComLSSao da 
no seu objetivo. Talvez esta sugestão que eu qual faço parte, Relataria do qual vou ter res-
pudesse dar neste momento. ponsabilidade, porque vou votar a favor ou 

. . contra. Então, levanto essas preocupações, 
O SR PRESIDEf'!TE (Duceu Came1ro~ - até por dever de consciência, para que possa-

OS_r.Senador,pennlta-rnefazerumac_onstde- mos, com essa modesta contribuição nos 
raçao, também apenas dentro daquilo que nós conduzir bem_e se errarmos porventura, errar 
nos propusemos alcançar, que ê, realmente, 0 mínimo. 
a verdade, a credibilidade perante a sociedade 
e a seriedade desta instituição. 

Quero fazer essa observação, como sem~ 
pre, nessa c:ircunstãncia, empenhando a hon
ra pessoal e a história política, e a nossa postu
ra política que sempre queremos colocar co
rno algo que sempre perseguimos nesse sen
tido. 

Essa abrangência e pulverização, a que fez 
referência V. Ex', realmente seria verdadeira 
se tivéssemos alcançado um número que eu 
imagino assim meio arbitrário, mas de 150 
envolvidos, não quinze apenas. O 15 é um 
afunilamento absoluto, sobre o qual não há 
a menor dúvida de que, realmente, comete
ram isso que se pretendeu apontar; pelo me
nos em nosso entendimento. Não há a menor 
dúvida: documentado, assinado, escrito e pu
blicado: De modo que é Contundente a ques
tão. 

Por outro lado, nós tínhamos camínhos indi
cadores, com multa evidência que não pode
mos aqui comprovar, por declaração dé nin
guém, por documento de ninguém. Realmen· 
te, co[sas que nos pareciam uma evidência 
quase meridiana. Mas, realmente, não foi pos
sivel_e aí, claro, tiramos fora. 

O qU:e queríamos deixar bem claro é que 
estes 15 indiciados nà,o são uma pulverização; 
são um afunilamento, e ela teve esse cuidado 
de ir à individualidade para nós nos apresen
tarmos, perante a soc:iedade bras_ileira, dentro 
daquilo que é uma expectativa da sociedade, 

Q_SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Nos havía solicitado a palavra o Senador Leu
rival Baptista, \!ice-Presidente da Comissão. 

O SR. LOURJVAL BAPTISTA- Sr. Presi-
dente, Sr. Relator, SrS. Senadores, estou nesta 
Casa há dezoito anos. Fui também Deputado 
Federal. 

Assistimos, agora; a e-xposfção feita pelo 
eminente Sémldor Mãt,~ro Borges dando o seu 
Relatório. 

Digo aos Srs. Senadores e aos eminentes 
colegas de que, nesses anos que aqui esta
mos, não vimos, até hoje, uma Comissão que 
apresentasse tantos dados, tantas pastas, tan~ 
tos depoimentos. 

Mas quero dizer aos eminentes colegas de 
que me sinto obrigado, por um dever de justi
ça, a tecer considerações com relação a este 
Relatório que nós é _submetido. Irei me ater 
a três personalidades c:itadas. 
Como"~€ Público e notório a Jnterbrás foi 

convocada pelo Governo Federal para impor~ 
tar carne e alimentos, que começaram a faltar 
no período de euforia do Plano Cruzado. 

Se irregularidades aconteceram durante 
aquelas importações, decorreram da pressão, 
da urgência imposta à lnterbrás e aos seus 
Diretores. 

-Apontar agora, em bloco, passados mais 
de três anos daqueles fatos, como respon
sáveis pelos problemas daquelas importações 
a lnterbrás e seus Diretores parece uma injus-

tiça. Este peca<;lo, o Senado e esta Comissão, 
acho que nao devem praticar, sob risco de 
recair sobre os nossos ombros a responsa
bilidade de lançar, indiscriminadamente, à 
execração uma instituição e homens de bem 
que tiveram a desventura de estar à sua testa 
naquele conturbado período de nossa econo
mia. 

Ébomlembrar que, ainda agora, neste novo 
Plano Verão, a mesmíssima Interbrás é nova
mente convocad!i a importar alimentos para 
o País. 

Seria inadim.issivel s~ isso ocorresse, fosse 
ela uma empresa irresponsável e descuidada. 

Entristece-me ver hoinens de grande altitu
de moral, como Armando Guedes Coelho, que 
dedicou sua existência a serviço do País, ocu
pando com diginidade altos postos como Di
reter e Presidente da Petrobrás, ser novamente 
envolvido, e digo novamente, porque a Polícia 
Federal realizou cuidadoso edemoradoinqüé
rito que nada apurou contra ele, o que levou 
o Ministério Público a pedir o arquivamento 
do processo. 

Quanto a Armando Guedes Coelho, eu o 
conheço. é: um homem que, na verdade, tem 
prestado serviços ao Pais e prestou muitos 
ao meu Estado, quando Presidente da Petro
brâs, 

Meus caros e prezados Senadores, será que 
o Senado vai novamente lançar á execração 
pública homens que, na verdade, têm serviços 
prestados ao nosso Pais? -

Não creio que esta Comissão va assim pro
ceder e, por isso, voto com restriç-ões, no sen
tido de que, ao invés de arrolar indiscrimina
damente todos que ocuparam cargos, e só 
por esse motivo lançá-los na rua da amargura, 
procurar apontar, com responsabilidade e 
senso de justl,ça, aqueles aos quais pesaram 
fundadas evidências e justificar o seu indicia
menta. 

Assim, cumpro o dever de manifestar, pe
rante esta Comissão, a minha convicção da 
lisura e correçãod_o procedimento do Ministro 
da Agricultura, _frls Resende; seu passado de 
serViços a Goiás e sua -presente dedicação ao 
País me autorizam a afirmar que não darei 
o meu voto integral no sentido de envolvê-lo 
nesse processo. 

Tenho conhecimento_ de que já houve tam
bém apuração administrativa dos mesmos fa· 
tos inseridos em Parecer. 

O Relatório_ da apuraçáo foi encaminhado 
ao Ministro-Chefe do Gabinete Civil, funcionou 
no processo um representante da Procura
doria Geral da República, dentre as recomen· 
dações. os inquéritos policiais foram instau
rados, o principal está arquivado, não sendo 
o Ministro Íris Resende incriminado assim co
mo o Ministro João Batista de Abreu e Arman
do Guedes Coelho. 

É o voto que profiro, com restrições, para 
manter a minha tranqüilidade e para não ccrn
pactuar com uma grave injustiça ·que seria 
acusar, em bloco, pessoas de bem pelo sim
ples fato de terem ocupado posto de respon
sabilidade. 
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Sr. Presidente, terhos 42 anos de vida públi
ca, sabemos o que é, alguns ~e nós ~qui fo
mos Governadores, ali está Nabor júnir, ali 
está José Agripino. V. Ex' foi Governador e 
muitos atos. muitas vezes, foram praticados 
por auxiliares nossos e nós não tínhamos co
nhecimento. 

E assim, Sr. Presidente, elogiando mais uma 
vez a ação de V. Ex' que, durante quase dois 
anos, esteve à frente desta Comissão, de
monstrando a sua honestidade, o seu amor 
ao trabaJho, a sua dedicação à causa pública, 
procurou dar a esta Comissão uma seriedade 
que, agora, foi demonstrado com a sua pre
sença e o Relatório que com muita proprie
dade foi apresentado pelo eminente Senador 
Mauro Borges. 

A minha restrição é a que disse o eminente 
Senador José Agripino: em bloco, não/ Procu
remos os cu]pados e se punam os culpados. 
Mas outros que naturaJmente, não digo que 
pecaram por omissão, e nós que fomos Go
vernadores sabemos o que é isso. 

N. está tambêm Gerson Camata, que foi 
Governador e um grande Governador no seu 
Estado, sabe o que é a vida do homem público 
que governa um Estado. E nós o governamos, 
Nabor Júnior governou, Gerson Camatà go
vernou, José Agripino governou. Então que 
se punam os culpados, se procure ver os cul
pados, mas tirem homens públicos do rol de 
culpados que prestaram relevantes serviços 
ao País. · 

Esse é o meU voto, Sr. Presidente, com res
trição. 

O SR. PRESIDE.NTI:. -(Dirceu Carneiro) -
O Relator solicita a palavra. 

O SR. MAURO BORGES (Relator) -
Nós temos o maior respeito pela palavra desse 
eminente Senador e tão reconhecidamente 
homem de probidade, com sua eJCPeriência 
e a sua inteligência incomuns. Entretarito, só 
para justificar, de certa forma, com todo res
peito a sua opinião. O problema, muitas vezes, 
não é de participar de coisas irregulares, de 
atas indecorosos, digamos assim, de roubo, 
mas é aquele velho sistema do Jaissez-fafre 
lafssez-passer, deixar a administração irres
ponsável. É preciso, no nosso País, que não 
somente não se pratique atas ilegais ou inde
corosos, mas que se esteja vigilante para punir 
aqueles que o façam e isso é indispensável. 

A Petrobrás é uma organização. Eu lutei 
pela sua existência e luto pela sua permanên
cia. Dei o maior entusiasmo.- Mas a maneira 
de servi-la não é escondendo os seus defeitos, 
mas exatamente procurando ver aquilo que 
tem de errado e procurar corrigir para que 
ela tenha o máximo de eficiência. 

Uma empresa gigantesca, uma das maiores 
do mundo, não podia ter deixado de ver a 
prática de ates completamente ilegais e, diga
mos assim, até de certo ponto, imorais no 
trato da coisa pública. 

Jamais acreditei que a pessoa do Dr. ArM 
mando Guedes Pinheiro por cuja família tenho 
o maior apreço na minha terra, embora dele 
mesmo conheça pouco, mas tenho as melho
res referências, estivesse envolvida mas estava 

ao alcance de ele ver essas coisas. Ele tinha 
lnspetoria, tinha a oportunidade. Eu não sei 
por que ele não tomou nenhuma providéncia 
para coibir essas coisas. · 

Quanto ao Ministro Íris, sinto-me até cons
trangido, porque eu nunca escondi, até no 
dia do seu depoimento, eu pedi ao Presidente 
que eu não fosse o seú interrogador, que fizes
se a inquirição, porque, realmente, não me 
julgo inimigo pessoal dele, como ele disse em 
sua carta, mas sou um adversário politico as
sumido, real dele. Entretanto, criou-se um ór
gão chamado Cinab - Conselho lnterminis
terial de Abastecimento - da maior impor
tância para agregar os órgãos ligados ao abas
tecimento e um órgão com toda a força para 
realizar isso. Tinha o órgão decisor, que era 
o 'Conselho de Ministros, e a Secretaria Execu
tiva apoiada também nwn órgão do Ministério 
da Fazenda, da Seap, para desenvolver as 
ações .das decisões tomadas pelo Conselho. 
E o St. Ministro da Agricultura, fris Rezende 
Machado, no caso ali não era Ministro da A_g(i
cultura, nem o Ministro da Fazenda era o Mi
nistro da Fazenda: eles eram Presidente e Pre
sidente Substituto do órgão novo: o Cinab, 
que foí exatamente excluído de ligação com 
o MinJstério da Fazenda e da Agricultura. Eles 
formaram um novo órgão para disciplinar, pla
nejar a política de abastecimento no Brasil. 
E aqui no depoimento do Sr. Ministro Íris Re
z~___d_e Machado, ele declarou, consta do seu 
depoimento, que indicou, era um caso da 
competência do_ Ministro_da Fazenda, mas ·o 
Sr. Ministro fris Rezende Machado afirmou 
aqut que ele fez a indicação do Sr. João Basco 
Ribeiro que era- ainda completou- pessoa 
da Süa:absoluta confiança. 

Então, pergunto a V. Ex": quem vê essas 
falhas, é só ler o processo e ver as provas. 
Uma quantidae enorme de votos que eram 
privativOs de os Ministros fazerem. O Sr. Secre
tário EXecutivo assinou, ele fez toda a sorte 
de arbitrariedades. Sendo ele wnapessoa indi
cada pelo Sr. Ministro fris Resende Machado, 
da sua confiança, é pouco crível que o Sr. 
Ministro não tivesse interesse em saber como 
se passavam as coisas nesse órgão da maior 
importância. Portanto, não há, talvez fosse um 
exagero, talvez pudesse até ser uma injustiça 
dizer que o Sr. Ministro era cúmplice de tudo 
o que aconteceu. Mas-a omissão é evidente; 
está criada pelos fatos. Foi a maneira mais 
~gura e mais sóbria de dizer o que se passou. 

Acho que um dos piores defeitos da Admi
nistração brasileira, no seu conjunto, é·exata
mente a noção da responsabilidade. A pessoa 
tem que, realmente, fazer cumprir; não é sufi
ciente dar ordens, é necessário se fazer obede
cido. Isso Napoleão já dizia para o seu irmão 
José, quando estava como Rei da Espanha, 
ocupada, em que as guernlhas iam desgas
tando o exército francês e Napoleão chamava 
a todo momento a atenção de seu trmão para 
a sua fraqueza, deixando que isso aconteces
se. Ai o irmão respondia dizendo que: ''Ele 
dava as ordens!" Mas, então, Napoleão dizia 
que não era suficiente dar ordens, é necessário 
se fazer obedecer. 

É· isso que precisa ser feito lia- Adminis
tração brasileira, que as autoridades. realmen
te, se façam cumprir, sobretudo os homens 
de bem, que têm em quantidade, como aque
les que V. Ex~ citou aqui. 

Portanto, eu apenas queria dar essas expli
cações, Sr. Presidente. 

O SR LO(JRIYAL BAPTISTA - Sr. Presi· 
dente, ouvi com muita atenção a palavra do 
eminente Senador Mauro Borges. ilustre Re
lator. 

Estou de pleno acordo_c_om V. Ex~, quando 
fala que o que fez o Secretário-Geral foi arbitrá
rio, que ele quis dizer. Agora, quero dizer que 
se ele fez isso é porque foi um abuso de con
fiança; ele enganou o Ministro, ele fez cojsas 
que não deveriam ser feitas e nós. que dirigi
mos, muitas vez_es, o Estado, sabemos que 
acontecem coisas que nós s6 vamos tomar 
conhecimento quando saímos do Governo. 
É isso que penso. 

Agora, continuo dizendo que o .Ministro da 
Agricultura Íris Rezende, que o Dr. Armando 
Guedes Coelho e que o Ministro da Fazenda 
são homens que, na verdade, eu os considero 
honestos e que têm prestado relevantes servi
ços ao Pais. 

O SR. PRESlDENi"E (Dirceu Carneiro) -
Continua em discussão. 

Com a palavra o Senador Gerson Camata. 

O SR GERSON CAMATA-Sr. Pre~dente, 
Sr. Relator, eu quero, de início, louvar_ o zelo 
com que a Presidência e a Relataria se condu
ziram nesta CPI. 

Lembro-me de que, durante as sessões da 
Constituinte, em qUe era dificil reUnir a CPI, 
o Senador Mauro Borges tinha o cuidado de, 
mensalmente, fazer um relatório e levar ao 
Plenário para que pudéssemos acompanhar" 
o trabalho que estava aqui sendo desenvol
vido, coisa inédita numa CPI de que já parti
cipei como Deputado Federal e como Depu
tado EstaduaL 

Vemos pela leitwa, e eu consegui já fazer 
uma leitura sintética de quase todo o .docu
mento, de que houve realmente uma faseesta
banada no Brasil. Houve uma fase louca. E 
o que nós estamos tocando aqui é a ponta 
de um iceberg. 

Durante .o- Plano Cruzado, e até hoje nóS 
temos seqüelas desse _desastre por que pas
sou a economta brasileira, por essa incúria, 
por essa loucura, veja que até a Constttuinte 
teve que aprovar uma anistia a pequenos to
madores de recursos, que custou fortunas ao 
Tesouro Nacional, que aumentou o déficit pú
blico, que contribuía para essa inflação desvai
rada que aí está. 

Até hoje rec_ebo caravanas de lavradores do 
Espirita Santõ:-un-s iã perderãrii a egperailça, 
perderam seus bens todos, outros ainda estão 
na Justiça tentando se recompor. 

O prejuízo do País foi enorme e é um mo
mento de reflexão para nós todos. Nós, do 
P.MDB, princtpalmente, os que eram na época 
e os que não são mais hoje, porque houve, 
talvez, de nossa parte um pouco de omissão 
também, porque ficamos acreditanto naquela 
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quimera. Enquanto o ágio corria, as divisas 
do Brasil acabavam e a preservação de um 
plano fazia água para chegar perto da campa
nha eleitoral tantas vezes denunciada. 

Lembro-me que companheiros meus di
ziam, nos comícios do PMDB: "Se vocês não 
votarem no PMDB, vai acabar o Plano Cruza
do, não vai ter mais tabelamento". E o povo 
votou e acabou no outro dia .... 

T adas essas coisas devem ser refleti das e 
até no sentido da autocrítica, que é salutar. 

Agora, eu gostaria de colocar algumas posi
ções aqui: as CPI são instituições- e o próprio 
Presidente citou isso -que estão em descré
dito perante a opinião pública, porque apare
cem em noticiários, fala-se, há um aproveita
mento para políticos delas e, no final, não dá 
em nada. E pesa sobre o Parlamento esse 
aproveitamento político que foi feito das CPI. 

Recentemente até, na França, as CPI se torM 
naram sigilosas, só o resultad_o final pode ser 
levado ao conhecimento público, para evitar 
que elas sirvam de instrumentos pollticos que 
desmoralizanl o Parlamento. E dentro dessa 
minha preocupação, eu compartilho com Od 
Carvalho dessa palavra de enquadramento, 
em tese, porque a partir do momento que 
esses nomes .s!o citados, eles já vão para a 
execração pública, e em tese. Então, acredito 
que, por justiça, o Regimento das CPl devia 
ter o seguinte: a CPI não se encerraria no dia 
em que apresentasse o Relatório, ela deveria 
continuar até o final do julgamento da Justiça. 
Aqueles que ela tivesse apontado à execração 
pública e que não viessem a ser condenados 
pela Justiça, deveriam ser chamados à CPI 
para que a CP1 pedisse desculpas públicas, 
para que elas tivessem mais crédito e para 
que as acusações fossem mais_ ponderadas 
e para que o aproveitamento político, daquilo 
que é um instrumento, talvez o mais impor
tante do Legislativo, não fosse desmoralizado, 
não perdesse sua eficácia. Deveria até constar 
do Regimento das CP!. 

Então, quando há um enquadramento, em 
tese, aredito que o Ministério Público vai ficar 
um pouco solto, sem uma posição definida 
na hora desses enquadramentos que deverá 
fazer na pronúncia dos que estão sendo indi
ciados na CP!. E vejam, por exemplo, como 
é uma preocupação do Senador Jo&é A_gri
pino, e o Senador Lourival Baptista traz fatos, 
num dos inquéritos da Polícia Federal, um 
dos indivíduos que está sendo apontado aqui 
foi absolvido. Quer dizer, não houve provas 
contra ele, a não ser que ocorram aqui fatos 
novos que a Polícia não tinha, esse fato deveria 
ser ana1isado por nós, da CPI. 

Uma outra informação que nos traz o Sena
dor Lourival Baptista é que ocorreu uma outra 
sindicância que, indo à Justiça, foi arquivada. 
Acho que deveríamos, antes da votação final, 
cotejar esses dois inquéritos com o nosso in
quérito, há fatos novos? Entáo, reenquadra
mos; não há, acho que o julgamento da Jus-
tiça está acima do nosso; devemos, então, ees
sar aquele indiciamento que estamos fazendo. 

Há uma outra preocupação que me leva 
a pedir ao Sr. Relator que S. Ex' proponha, 

jâ que aceitoU as mOdificações que foram pro
postas pelo ilustre Senador Cid Sabóia de Car
valho, que é um Jurista e vejo a sua atuação 

- sempre como advogado, um jurista de nome 
nacional até, Presidente da nossa Comissão 

- de Justiça do Senado, pede que os entes jurídi-
- cos sejam também enquadrados, e pede tam-
bém que haja vistoria em estoqUes remanes
centes. 

Vejo também uma outra - não digo uma 
falha, mas acho que poderfamos~ antes da 
votação_ fmal marchar para isso - por exem
plo, no início diz assim: ''Para três localidades, 
Rio de Janeiro, Santos e São Sebastião, o pre
ço mMio para supervisão cobrado nos portos 
citados pela empresa Thienvnle é menos que 
1.m terço daquele pago à Super Inspect para 
o mesmo serviço". 

EsSa empresa tinha que ser enquadrada 
também, porque se há o corruptor há aquele 
que se corrompeu, que deve ser enquadrado. 
Esta empresa, SPAM, está citada 20 vezes co
mo altamente beneficiada, prática de advo
cacia administrativa de funcionários em favor 
dela, não tem_ _Diretor algum da SPAM, nem 
ela é como entidade jurídica ou seus Diretores; 
não sou Advogado e, portanto, não é a minha 
área de atuação; 01_flS acho que essa empresa, 
-os seus Diretciies, alguém dela, também deve
ria ser indiciado, porque se ela foi tão benefi
ciada, ela corrompeu alguém, e até seria útil, 
porque na hora que eles forem prestar depoi
mento na Justiça poderiam trazer fatos escla
recedores sobre os benefícios que ela recebeu 
e que estão aqui apontados. 

Tem oUtra frrma, Pirineus - não sei se a 
pronúncia é esta- outra firma Michelon, que 
obteve um contrato de 164% a mais para mo
vimentação de carne importada do que eram 
os preços praticados no mercado. Essa em
presa, no meu entender, deveria ser chamada 
e também enquadrada. 

A Griffith - Cito, porque_ está escrito aqui, 
que fez o serviço em São Sebastião - foi 
favorecida com um percefjtual30% _mai_or em 
relação ao custo da Transpesca; acho que es
sa Griffith deveria ser chamada aqui, enqua
drada e a Transpesca explicar por que ela con
seguia praticar preços mais compatíveis no 
mercado. 

Depois, alguns nomes que são citados, na 
prática de algumas interferências ·administra
tivas, que não vão depois no· indíciamento 
apontado acho que deveriam - já que eles 
são _citados no meio do doc_umento na prática 
de a tos não corretos, não honestos- também 
ser citados no fmal, ou enquadrados, ou ser 
apontados. 

Há outras empresas - estive vendo aqui 
-, todas beneficiárias dos supostos crimes 
que foram praticados por esses agentes públi
cos. Mas nenhuma delas é citada ou é apon
tada à Justiça como também beneficiárias. 

A SPAM está citada tantas vezes que faz 
eu me perder. 

Tem ã. tal de Servport; novamente vem a 
SPAM, e diz aqui, especificamente: 

"A SPAM conSeguiu vender à Cabal, 
através de contrato estranho à licitação." 

Cadê os homens da SPAM, cadê a SPAM 
ou o enquadramento dela? 

'"Quanto-a oferta ali Opção de compra 
que tem-nos favorecido, a única existente 
é a de 43 toneladas." 

Quer dizer, a SPAM diz isso, confessa que 
foi beneficiada com 43 mil toneladas. 

A SPAM, no meu entender, deveria também 
ser enquadrada. 

Novamente aparece a SPAM: 

''Patente está O intenso /obby praticado 
pela SPAM, objetivando participar, de 
qualquer maneira, da venda para o esto
que regulador do Governo Federal de 43 
mil toneladas." 

Quer dizer, está apurado. 
Depois, há um funcionário da Cabal que 

diz que, numa reunião em que o SPAM fazia 
o Iobby, estavam presentes dois parlamenta
res. 

Quem são eles? Tem os que saber quem 
são. Que parlamentares eram esses? Eles es
tavam defendendo a Cabal, o património pú- -
blico, ou estavam defendendo uma empresa? 

Temos que saber quem são esses parla~ 
mentares e temos que, pelo menos, dizer tam
bém o nome deles, 

Acho que temos que ouvir os funcionários 
da Cabal para que eles nomeiem e digam 
quem eram esses dois parlamentares e o que 
estavam fazendo lá. 

Aparece depois uma empresa, a tal de Marc 
Rich a Marquevitch. 

Ela também não está apontada juridica
mente, nem os seus diretores, porque se ela 
praticou atas de corrupção, se alguém se cor
rompeu, foi ela a corruptora. 

Depois, há implicações sérias de que, no 
caso do pescado, a Cacex liberou guias em 
_excesso. Cadê Q imliciamentp do pessoal da 
Cacex aqui? Alguém da Cacex assinou essas 
guias. 

Então, acredito que diante das contribui
ções que foram aqui levantadas pelo Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, pelo s_enador José 
Agripíno, pelo Senador Lourival Baptista, __ e 
diante_ dessas observações que eu faria, seria 
interessante que entre a apresentação do rela
tório, que é grande, que é extenso, diante da 
afirmativa do Sr. Relator, de que o enquadra
mento dito~_ em tese, é porque até os próprios 
juristas ficaram numa dúvida- no enquadra
mento definitivo, ou em tese, seria interessante 
que convocássemos aqui um bom jurista que 
desse, junto conosco _ e junto com a Asses-
soria, que foi tão dedicada nesse trabalho, uma 
visão mais ampla e incluísse esses assuntos 
que o próprio relator admite, essas modifi
cações que ele admite, para que então pudés-
semos, posteriormente, efetuar a votação. 

Com a leitura- sei que às vezes nem todos 
nós temos tempo de ler, mas pelo menos eu, 
como economista, vou procurar um advogado 
do meu estado e pedir que leia para mim 
e que me dê al_gumas opiniões; ele é um bom 
criminalista e tem me ajudado s_empre nisso. 
Acho que outros senadores também teriam 
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essa oportunidade. Seria mais interessante 
que pudéssemos, entre o momento em que 
o Plenário torna conhecimento desse relatório 
extenso, numa CPI que, apesar do zelo do 
seu presidente e do zelo do seu relator, trans
correu grande parte no melo dos trabalhos 
da Constituinte, e que muitos de nós não tive
mos tempo de nos dedicar a ela, pudéssemos 
aprofundar para um julgamento mais respon
sável, mais severo, até em alguns casos; mas 
duro em outros casos. 

Era esta, Sr. Presidente e Sr. Relator, a pon
deração que, com todo respeito, juntamente 
com o apelo, que eu queria fazer a V. Exs 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Senador Gerson Camata, só queria fazer uma 
observação sobre uma questão que achei nu
clear que V. Ex' levantou, e que não é a inter
pretação que a Mesa, a Presidência e a Rela
teria deram à questão. 

Nenhum jurista duvidou do enquadramen
to! De modo que não é esta a questão. Não 
há dúvida. ~ uma questão de relacionamerito 
entre os poderes e de competência, o Légis
lativo não é o que vai fazer o julgamento final, 
isso é_uma competência do Judiciário, e, por
tanto, por uma questão de linguagem e de 
cortesia, até, e de comedimento, de sereni
dade, foi preferido colocar esse termo a um 
enquadramento imperativo, porque essa. não 
é a competência da Comissão. O enquadra
mento imperativo seria o da Justiça, e o nosso 
ê, levado nesses termos, para que se pudesse_ 
manter esse nível de entendimento e de r_ela
cionamento com as demais esferas. 

Portanto, Senador Gerson Camatã, queria 
tirar, de vez, essa questão da dúvida do enqua
dramento. Não há essa dúvida. Há uma lingua
gem que, no nosso entender, foi apropriada; 
assim, conversamos com o relator. 

O SR. GERSONCAMATA-Si. Presidente, 
permita-me só, então, _uma observação, por
que eu me baseei na palavra do relator. 

Acredito que, ao invés de, em tese, porque 
em tese me parece uma coisa muito vaga, 
muito pendurada, poderia se usar a expressão 
assim: "Fica apontado, para possível enqua
dramento, ou estariam apontados". Porque, 
em tese, me pareceu que não é conclusivo, 
que há dúvida, me pareceu o termo subjetivo, 
me pareceu que seria necessário, então: "A 
comissão aponta, para possível enquadra
mento por parte da justiça". 

Ou: "A comissão entende que está enqua
drado no artigo tal". 

Ajustiça vai dizer s_e entende a mesma coisa 
ou não; ou a comissão recomenda. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO - O 
principal está feito, que é o relato, é a apuração 
dos fatos. Quer dizer, essa técnica de concluir 
não é primordial; o primordial mesmo são os 
autos formados pela Comissão, e o Ministério 
Público também não vai apanhar um Relató
rio, que tem uma característica política, antes 
de uma caracteristica, e tomar isso capaz de 
dispensar a investigação do Ministério Públlco. 
A aptidão de exame do Ministério Público. 

Acho que os fatos estão bem narrados, es
tão bem apurados e isso é tudo.lsso é o impor
tante no Relatório. 

O SR. MAURO BORGES (Relator)- Exata· 
mente. Eu proporia, então, ao Presidente e 
aos membros da comissão, que tirássemos 
o "em tese", deixando o enquadramerito, mas 
seria pior ainda. 

Agora, poderíamos não fazer enquadra
mento, deixando iSSO a critério da Justiça, s6 
fazendõ- Um reSUmo dos fatos e deixClríamos 
o que estava dando polémica; apontando os 
responsáveis pelos fatos comprovadamente 
existerites. 

Acho que isso não seria absolutamente con
trário às conclusões; ao contrário, seria uma 
forma, talvez, mais diplomática, não tão con
tundente. Mas de minha parte, respeitando a 
opinião dO Sr. Presidente e de outros Senado
res, não vejo obstáculo ein privar do enquadra
mento, deixando que a JU:sti~a o faça. 

Há outr~s partes. que eu queria esclarecer 
ao eminente Senador Gerson Camata. 

A Resolução n9 59, que cria esta CPf, diz 
assim: 

" ... criando, nos terrnõs regimentais, 
uma Comissão de Inquérito, composta 
de ·nove fuefnôrOs, cCiin fmalidade de, no 
prazo de sessenta dias, apurar as irregula
ridades e seus repensáveis pelas impor
tações de alimentos por órgãos governa
mentais." 

Quer dizer, estamos impedldos de ir àqueles 
que se beneficiaram. Neste caso, seria neces
sário, a meu ver, dar novos poderes a esta 
COmissão, ou criar uma outra Comissão para 
atender a essa outra parté, porque, legalmente, 
não estamos com poderes para fazer Isso. 

O SR GERSON CAMA TA - Permita-me, 
nobre Relator, discordar de V. Ex' Porque se 
éi)ara apUrar irregularidades de órgãos gover
namentais, todO mundo que eStiver envolvido, 
de dentro ou de fora, deve ser apontado. 

A Comissão não tem limites: ela é total
mente ampla, dentro do âmbito para o qual 
ela foi criada. 

Acho que temos poder para enquadrar, 
também, as empresas que foram as corrup
toras, porque é um ativo de um lado e um 
passivo do outro; está· tudo no mesmo bolo; 
teni.õs que colocar tudo no fomo e queimar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
-Senado-r Camata, essa questão claramente foi 
examinada pelos membros da Comissão, pela 
Assessoria. Ocorre que não nos veio, ou não 
alcançamos nenhuma prova concreta, prova 
cabaL de que essas empresas a que V. EX' 
fez referência realmente praticaram corrupção 
ativa. 

O SR. GERSON CAMATA - Excelência, 
está aqui uma declaração da própria empresa, 
dizendo que ela foi beneficiada com 43 mil 
toneladas; ela declara numa carta. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Sim. O benefíçlo, aí, é uma cota, por ter uma 
cota não significa que ela tenha sido corrupta 

ao beneficiar-se de uma cota de compra, de 
aquisição. 

O SR. GERSON CAMA. TA- Desculpe-me 
V. EX' É a últirria vez que o faço. Mas se tlll1 

agente do Governo está sendo incriminado 
por tê-la beneficiado, ela tem que ser Incrimi
nada por ter sido beneficiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroL
TaJvez o procedimentç> que tenha, no segundo 
passo desse inquérito, seria o da Justiça. 
T~m-a palavra o Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LA.CERDA - Realmente, 
o Senador Dirceu Carneiro tem razão; a Co
missão não tem o poder para fazer enquadra
mento, que seria de competência do Judiciá
rio, e mesmo a apuração criminal, caso haja, 
seria da competência da Justiça que, evidente
mente, apurada a responsabilidade e julgada 
a responsabilidade vaí enquadrar todas as par
tes envolvidas, pela conexão da própria crimi
nalidade. 

Mas eu qUeria fazer urna abordagem um 
pouco diferente. 

O SR GERSON CAMA TA- Permite-me 
um aparte, nobre !:?enador? 

O SR. MÁROO LACERDA- Pois não. 

O SR OERSOI'fCAMATA- Acho que se 
enquadramos os agentes do Governo e não 
enquadramos os agentes de fora, estamos ab
solvendo os de fora. Temos que enquadrar 
todos. Acredito. Se alguém está enquadrado 
sob suspeita de corrupção temos que enqua
drar os que estão sob suspeita de ter sido 
o corruptor ou corruptos, porque senão ele 
sai daqui absolvido. Entendo eu. 

O Sr. MÁRdO LACERDA -A Comissão 
não tem pode:res para absolver ou enquadrar, 
ela não tem poderes para julgar, apenas faz 
uma apuração, um levantamento de irregula
ridades que supostamente poderia ter havido 
e será uma competência do Judiciário apurar 
a efetiva responsabilidade. 

A abordagem que queria fazer era um pou
co diferente. Acho que o Senador Gerson ea: 
mata abordou em passant que Isso é a ponta 
de um íceberg. Na realidade, esse trabalho 
exaustivo da Presidência e, especialmente do 
Relator, demonstra que é uma questão_ extre
mamente atual no sistema de poder brasileiro. 

Se formos levar para outra;; áreas. mesmo 
as que não estão nesta ComisSão, mesmo 
nesta área, por exeffiplo, CFP: transporte de 
safra, transporte de petróleo, enfim, a presença 
do Estado no Brasil não tem se dado no inte
resse da sociedade, mas há uma privatização 
do Estado e essas extensões todas nos Contra
tos de obras públicas, enfim, a concentração . 
de poderes, a concentração financeira exis
tente nos últimos tempos, inclusive no regime 
autoritário, nos levou a uma profunda crise 
do Estado e qu_e, evidentemente, acaba atro
pelando as pessoas. Acho que a distorção é 
do próprio sistema. 

Muitas pessoas até, de boa fé, com banda~ 
de, com a preocupação aqui do Senador AgriK 
pino Maia, do próprio Gerson Camata e por 
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todos os membros da Comissão~ acho que 
há um momento em que temos de fazer uma 
reflexão profunda dos homens públicos, espe~ 
cialmente na área do Legislativo. 

A própria Constituinte, pelo momento histó
rico ern que se processou, não chegou a des
centralizar os poderes do Estado na medida 
em que deveria descentralizar; na medida em 
que se descentralize_ e retomem o controle 
das finanças públicas, dos inVestimentos pú
blicos ou do exerdcio do poder pUblico, onde 
a sociedade tenha mecanismos de controle 
mais efetivos, mais eflc~es, que seriam as 
próprias prefeituras, o próprio governo do Es
tado e_ a própria participação da sociedade 
no exercício da cidadania, isso é uma_ questão 
extremamente atual. Muitas dessas pessoas 
que estão até, ever;ttualmente, enquadradas 
numa apuração dessas, são muito mais víti-
mas do que agentes. . 

Tenho a impressão que a importância dessa 
apuração nos Jeva, dessa e de outras, se for 
fazer no sistema financeiro vai acontecer coisa 
semelhantes, se fizer no próprio sistema da 
Petrobrás dever~ ocorrer semelhanças, por
que é muita conseqüênc:ia do sistema do _que 
propriamente das pessoaS. - - -

De qualquer manelra é uma contnbuição 
importante, não só para a saciedade brasUeira, 
mas Ihesmo para nós que, em_ nome da socíe
dade, estamos aqui na função legislativa, nes
sas conclusões desta Comissão. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. 
Presidente, gostaria de fazer uma o_bservação, 
se V. Ex' permitir. 

O SR. PRESI_O:ENTE (Dirceu Carneiro) -
Conc::edo a palavra a V. Ex". 

O SR CID SABÓIA D~CARVALHO -,. Gos
taria de pedír aos Srs. S~l}adore~ que vejam 
às páginas 84, do Relatório. Nesta páQina há 
um trecho_que deixa a deduzir assim: "de que 
poderia ter havido um abatimento do preço, 
e não houve"- (preço da carne}. 

Então diz: 

"Cem mil toneladas, com vinte: dólares 
de diferença por toneJada, representa um 
total de dots_mjthões de dólares." _ .. 

Notem que aqui já há um número de 
uma operação tndevida e fadmente al
cançada. 

Adiante diz: "Ainda dessa vez, como 
vimos, o contrato com o consQrcto Soco
pa-Sogevíandes não estava ~ssinado. Se
guer existe da parte da lnterbrâs ou do 
Cinab qualquer manifestação no sentido 
de negociar uma redução no valor de 
seisc::entos e trinta e c::inco dólares, à Vista 
da existência da oferta de pfeço bem infe
rior." 

Significa dizer que compramos a carne mais 
cara, com a diferença de vinte dólares, quando 
ela era mais barata, o que denuncia o interesse 
na proteção desse consórcio encabeçado pela 
Socapa. 

Ora, ai está claro que o Sr. Relatar está im
putando fatos a entes jurídicos, tanto entes 
estatais, como a lnterbrás, como a firmas co-

merciais estrangeiras, como a Socapa, que 
podem ser actonadas no mo,mento opo~o. 

Acho--qüe o çaminho para se alcançar os 
de\inqüentes é mais ou menos o seguinte: pri
meiro, se enumera a responsabilidade de em-
presas, Sejam estatais, sejam privadas.. Essas 
têm a_ç_ão ~ressiva contra seus empregados 
que fizer'YJl. então, a atividade ilícita. se eu 
digo, por exemplo, a lnterbrás é a culpada 
na operação tal, com prejuízo de tanto, ama· 
nhã a- própria lnterbrás tem ação cqntra os 
Seus fu_nljçnáriQ~ que, na época, colocaram 
sua empresa em uma situação indevid?l. por· 
que nenhum órgão jurfdtcQ teJ"ff vida própria 
que não seja por seus representantes legais, 
pelos seus prepostas.. 

O SR JOSÉ AGRIPINO - Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois 
não. 

Ó SR.JO~AàR)PINO- Na-Continuidade 
da leitura, ainda diz: 

---"Outro_ fato que caracterize a proteção 
recebida pelo consórcio Socopa-Soge
viandes é q. conluio formado." 

Elas têm que sef-e"riquadradas, porque se 
está enquadran"do quem as favõrecéU tem que 
enquadrar-quem foi o favoreCidq. 

. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Ago
- ra,jâ que ellqúadrOu "as peSsOa.S-rültLirâiS, po
deria também enquadrar as -peSSoaS jurídicas. 
PrimeirO as jUrídicas, dePois-as- pessoas que 
estão fora das pessoas jurídicas e aquelas que, 
por alguma: ràião, podem ser-r-eSsaltadas des
de logo. 
.. -Compreendi, ao longo da discUssão, o cui

dado que teve o Relator! foi do relacionamento 
Sena_d_o_ com o Ministério_ ~úblico. Ele não quis 
impor ao Ministério PúbliCo uma determin.ada _ 
condusão, como quem deixa os a.tos à, dispo
sição do Ministério Público para a conclusão 
que achar necessâri~ Acho isso razoável e 
muíto ético. Não tenho dúvida disSo. 

Era só ~o, Sr. Presidente. 

O SR. NABOR JÚN[OR - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Com a palavra o nobre coleg~ - -

O .SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
Srs. Relatores, preliminarmente clesejo cUm
primentar a Presidência desta CP! e o emi
nente Senador Mauro Borges, Relator, pelo 
trabalho desenvolvido à frente desta Comissão 

. e também na condição de ReJatot, que hoje 
apresenta esse substancioso Relatório para a 
apredação dos membros da Comissão. 

Sou_ rn_~l]l.bro desta Comissão, desde o seu 
início, mã.s, infelizmente, em decorrência âe 

· outras atividades que tive aqui na Casa, inclu
sive no período da___Assembléia Constituinte, 
tãiTJ.bém não pude participar de todas as reu
niões em que a ComisSão õuviu o depoimento 
das várias autoridades, funcionários de órgãos . 
gov_ernamentais e de. empresas envolvidas 

nesse processo no decorrer dos nossos traba-
lhos. · 

Cotn--pared a algUmas reUniões e tive até-
o privilégio de substituir o Senador Mauro Bor
ges numa das suas ausências, cbmo Relator
substituto da Comissão. .,._ · 

Verifico que, -diante desse trab~ho, que-Í:.em 
também o mérito de se apresentar à opiniãO 
pública do PaíS a necessidade de se instalarem 
novas CPis, em outras oportuni~ades, _para se 
apurar vários fatos que estão acontecendo nos 
meios governamentais e empresariais, de ou
tras atividades econômicas e sod.:,:Is do País, 
que rJ?almente a CPI é um grande instrumento 
de esclarecimento da opinião pública. Às vezes 
se faz um juizo temerário, determinadas atitu~ 
des de pessoas do Governo ou dé empresás 
e, depois, no decorrer da apuração desses fa~ 
tos, vem se constatar a veracidade ou não 
dessas imputações. · 

Tive o cuidado de falar quase ao final desta 
reunião para ouvir·opiniões dos coti)panheiros 
que puderam expressar-o seu ponto de vist(l 
a respeita deste Relatório. Cheguei à condu· 
sãÕ de que ainda há muita dúvida, Sr. Presi· 
dente, Sr. Relato_r, < 

As colocaç-ões feitas aqui, pelos eminentes 
Senadores que me antecederam, deixam-me 
ainda um tanto indeciso em relação à manifes
tação do meu voto quanto às conc.:lusões aqui 
apontadas pelo Relatar. 

Verifico que b Relator está indicando, ao 
Ministério Público para serem proces$adas, 
váriaS pessoas, Vários funcionários do Gover· 
no, ex-funcionários que tiveram a partidpação 
direta ou iridireta nesses episódios de impor· 
tação de alimento. No entato, os Senadores 
Cid Carvalho,_ Gerson Camata e-José Agripino 
oferec::eram sugestões no- sentido de arrolar' 
também algumas empresas que particiPafarli 
e que levaram vantagem nessa importação 
de a1imentos.l; há outi:os atê- <JU~ nerry. figu!am 
aqui. __ 

Então as conC.h.i.Sões do item XXVlll dizem: 

"Detidamente examinadas as irreQula
-, ridades investigadas por esta Comi~s~o. 

das apurações emergiram as seguintes_ 
imputações de responsabilidade ... " 

E começa pelo atual Ministro do Planeja
menta, JOão BatiSta de Abreu;. o Sr. José_ Car
loS de Sousa, ex-5eqetário da Secretaria Es
Pecíal de-AbastecirOento" --Seap-;._o_ Sr. Mair 
de Castro taVãkãiiti e Álvaro Castro de Mofais, 
respectivamente Presidente em exerCício e Di- . 
reter Comerci;;U da Cabal, _Sr. lgnácio M.am
mana Netto, ex-Presidente- da ComissãO- dé 
financiamento da Produção_; os Sr;;:. Vil.sÕn -
de Luca e DeiVal Baptista de Paiva, Diretores 
da Companhia de Financiamento da Produ· 
ção; Srs. Armando_ Guedes Coelho, Presidente;_ 
Josemar Ferreira Nascimento, _ex-Vice-Presi
dente; João Francisco de Milanez N~to, éx-DI
retor; Aristides Maria Rici C:orbe(ini, ex-Diretor 
e outros funcionários. 

Desta_ forma, diante de todas essas argu
mentaçõ_es que foram aqui oferecidas, e com 
as dúvidas que foram levantadas, pergunto 
a V. EX, Sr. Presidente, ela possibilidade de 
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pedir vistas deste processo para que eu possa 
apresentar um voto em separado em outra 
oportunidade. 

Consu1to a V. Ex'! do amparo regimental pa
ra que eu possa pedir vistas deste Relatório 
a fim de apresentar um voto em separado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Sr. senador Nabor Júnior, é evidente que o 
Regimento assegura-lhe a solicitação, e a Pre
sidência o defere de pronto. 

Por outro lado, considera que V. Ex1' foi um 
dos que exigiu, em algumas reuniões, o apres
samento e a conclusão dos trabalhos desta 
Cotnissão. 

Deste modo, eu colocaria na sua aprecia
ção, se V. Ex' - sendo, inclusive, coerente 
com o que já defendeu na Comissão- solicita 
todos os dias a que tem direito ou pode abre
viar essa vista para o menor número de dias? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Cinco dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
É o prazo máximo; São cinco dias corridos.' 
V. Ex- deseja o máximo? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Perfeitamente. 

O SR. GERSON CAMA TA -Sr. Presidente, 
se v: EX' me permite, entendo que a Mesa, 
então, poderia solicitar ao Senador Od Catva· 
lho que apresentasse ao Senador Nabor Jú
nior alguns dados como ele procede o enqua
dramento dessas entidades jurídicas, eJe que 
é Advogado. 

O Senador José Agripino poderia apresen
tar alguns dados sobre esse afunilamento que _ 
ele defende: que o Senador Lourival Baptista 
apresentasse aqui o não-indkiamento pela 
Justiça de um dos acusados, dos documentos 
também a serem anexados. E eu tentarei fazer,. 
para apresentar ao nobte Relator, um enqua· 
dramento das empresas privadas que as fo· 
ram, se houve corrupção por parte dos agen
tes públicos, ou foram as empresas privadas 
que corromperam, fazendo também o enqua
dramento de_ todas elas. 

O Sr. JOAO AGRIPINO - Sr. Presidente, 
uma observação adicional: com as novas prer
rogativas do Congresso Nacional, as CP! ad· 
quiriram um poder bem maior, porque elas 
podem, como é o cãso desta - ao invés de 
concluir por um Projeto de Resolução, que 
seria encaminhado ao Plenário do Senado -
concluir por denúncias ou por recomenda
ções à Justiça, Promotoria. 

Assim, essa discussão toda em que estamos 
envolvidos está muito ligada à preocupação 
que todos temos em recomendar, diretamente 
à Justiça, fatos absolutamente procedentes 
para não nos vermos, no futuro, sob o risco 
de sermos acusados de injúria sob quem quer 
que seja. 

Ora, as CP! têm o dever: calúnia não! Então, 
isso é o fato que nos leva a essa discussão 
toda e a essa preocupação de nos preser
varmos como Parlamentares e isentos. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito 
têm o dever fundamental de investigar, relatar 
e recomendar. E eu deixaria aqui - tendo 
em vista o pedido do Senador Nabor Júnior 

-uma recomendação: quero louvar a inicia- daqui e ficaria na dependência do __ Plenário 
tiva do Senador Gerson Camata, que conclui do Senado Federal. 
por procedimento adicionais que, a meu ver, 0 SR. PRESIDENTE (Dirceu CameifO) .....:. 
vão até enriquecer o Relatório final. Quero ma- Senador Od Sabóia, v. Ex' me permite? 

~:~:~n~~e:~:~~~~t~~~~o Ju~~~~~i~~ No nosso entendimento, não é _o_ cas_o, não 
1 , cabe, não é enquadrável, dentro da proposta 

te~de_co17cluí-asateparaqu~elatenhacum- de resoJução, porque esta matéria não é de 
pndo mtem~mente_ 0 seu pap:L T~mbém, competência do Senado decidir; mas de com-
atento à preocupaçao da nossa ISençao. _ A • d J . d M. is • · Públ. 

Gostaria de sugerir ao Sr. Relator, o nobre - petenaa a ustiça .ou o ln ~ena JCO 
Senador Mauro Borges, 0 procedimento em par~ fazer os_procedJmentos. Ass1m, e_ste pro-
dois momentos: no primeiro momento, sobre ced~ento nao se enquadra, data vema, à cc-
aqueles de quem, na verdade, se deseja obter locaçao que V. Ex" fez. 
informações adicionais, se recOmendar à Jus- No sentido da competência do legislativo; 
tiça a convocação para a obtenção de informa- não é o caso. Então, seria o caso de comu
ções adicionais, porque _a _Justiça, de posse nição, que já é obrigatório, é indiscutível cc
disto,_ pode concluir pelo enquadramento a municar ao plenário e a outra seria essa 
seguir. E, em outros casos, recomendar o en- O Sr. Presiâente, eu não queria me pronun· 
quadramento, o indlciamento de pessoas so- ciar, porque não li todo o Relatório, embora 
bre quem não se tem nenhuma dúvida de fosse testemunha, aqui, de vários depoimen-
participação em ilícitos. - _ tos que assisti -nestà Comissão e c-ori.cõrdo 

Então, ao fmal, se dividiiia ã nicomeridação 
da CPI em duas etapas: recomendação de au
diências para esclarecimentos adidonais, e a 
Justiça teria todo o direito que não temos de 
promover o indicíamento e o enquadramento, 
se for o caso, e não estaríamos cometendo 
nenhuma injustiça ·co-m qlieni quer seja, não 
estaremos igualmente entregando ninguém à 
execração pública, porque as pessoas esta
riam sendo convo_cadas para informar adicio
nalmente. E sobre aqueles sobre quem não 
se tem nerihuma dúvida; com relação a com
prometimento em ilícito, é recomendável, de 
imediato, o indiciamento e o enquadramento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra para um esclareci
mento regimentaL 

O que fala o Senador José Agripino, nosso 
üustre companheiro, merec-e uma explicaçã-o: 
pela nova Constituição e pelo novo Regimento 
do Senado, a situação é esta: quaJquer que 
seja o resultado do Relatório terá de ir para 
conhecimento do Plenário; Essa é uma parte 
pacífica. 

Segunda parte: a Comissão pode fazer um 
projeto de resolução para seguir o que indica 
o nobre Senador José Agripino. Nesse caso ... 

O SR. JOSÉ AGRIPINO ~ Que não foi o 
caso desta. __ 

OSR. CID SABÓIA D~CARVALHO- En
tão, o Relatório teria de ir ao plenário do Sena

-do e Já ser votado. E pode concluir, como 
concluiu, pela mera remessa ao Ministério Pú
blico, quando não precisa da audiência do 
Plenário do Senado Federal. Então, o que está 
concluído ai, o que o Senador _Mauro Borges 
concluiu foi pela remessa para que o Ministério 
Público conheça ~ adote as _ _Qrovidências ne
cessárias. 

Não ho_UYe, na Comissão,_aquela intenção 
de processar quem quer que fosse, mas apu
r.aram-sS!:_os fatos e remete-os para o Ministério 
Público, que saberá, então, dcir o trato que 
a Lei recomendar. 

Para seguir a orientação que V. Ex' s_ugere, . 
teria de ser um projeto de resolução que sairia 

plenamente com o que disse o Senador Ger
son_ Camata: Colocar-se as empreSaS e até 
indiciá-las, apontando para o Ministério Públl
co para que se faça o procedimento lega~. 
porque senão estaremos beneficiando uns e, 
no caso, prejudicando outros. 

Concordo plenamente com a colocação fei
ta pelo Senador Od Sabóia de Carvalho e até 
me congratulo com o S<::nadot Nabor Júnior 
em pedir vista para que se apresente uma 
emenda a este Relatório, um voto em sepa
rado, e sugestões para que se aprimore este 
Relatório. 

O SR. MAURO BORGES (Relator) - Eu 
gostaria de dizer que essa discussão, sem dú
vida, melhorou e talvez tenha tomado mais 
abrangente e menos radical, se foi' o caso, 
as_ decisões apontadas pela_ Relataria e que 
poderíamos fazer ciutra reunião, não de leitura 
do Relatório, que já foi 1ido, mas exatamente 
para conectar as idéias do Senador Nabor Jú
nior, do Senador Camata, do_Senador José 
Agripino, todas muito interessantes, que enriM 
quecem, dão maior humanismo e melhor 
síb.iãção para o Relatório. 

Creio que podemos fazer e retirar os enqua
dramentos, convém consultar a maioria,-por
que o enquadramento não é essencial: O es
sencial são os fatos. 

Penso que talvez- é um caso para se exa
niliiar mais detidamente- para apurar essas 
outras participações das empresas e, sobre
tudo, de quem foi beneficíado, pudesse ser 
uma outra CPI, porque são-assi.iritos conexos, 
mas esta CP! já está há muito tempo - não 
digo cansada- mais bastante trabalhada. Ca
be a decisão da maioria criar uma outra CP! 
para apurar essa parte. 

~credito que, com esse entendimento, dare
mos a solução mais evoluída e melhor. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Eu gostaria de propor duas questões para en
cerrarmos a reUnião: a prirrieira é que os pro
ponentes de qualquer modificação se enten
desse com o 'Relator, no setido de que isso 
fosse redigido e acolhido ou rejeitado pelo 
Relator; a segunda é que, quanto a essa ques-
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tão do enquadramento, tenho uma posição 
que eu queria colocar a esta Comissão. 

Somos representantes do povo brasileiro, 
e estes trabalhos dão um sêntido didático de 
comunicação, inclusive de respeito à socie
dade, que exige o cumprimento do nosso pa
pel. Portanto, para a leitura da sociedade é 
mui~ mais didático se houver os enquadra
mentos, porque eles são parte de uma repre
sentação que aqui exercemos. 

O que tem tirado a credibilidade dos traba
lhados do parlamento, muitas vezes, é a gene
ralidade, é a questão que não fi5:a bem _clara, 
é a dúvida que sempre existe no contraditório. 

Deste modo, quero ponderar isto como 
uma necessidade didática para a leitura da 
sociedade, •que tanto quer uma definição do 
parlamento. 

Não havendo mais nada a tratar nesta reu
nião, nós a encerramos, não sem antes convo
car para o dia 22, terça-feira, às 10:00 horas, 
nova reunião para, votação do Relatório. 

Está encerrada a reuni~o._ 

29• reunião, realizada em 
22 de agosto de 1989 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 
de mil novecentos e oitenta _e nove, às dez 
horas e cinqüenta minutos, na Sa1a n~ 6 de 
Ala Senador Nilo Coelho, PresenteS os Senho
res Senadores Dirceu Carneiro, Mauro Borges, 
Lourival Baptista, José Agripino Maia e Ro
naldo Aragão reune-se a Comissão Parlamen
tar de Inquérito destinada a apurar as Irregula
ridades e seus responsáveis pelas importações 
de a1imentos por órgãos governamentais. 

O Senhor Presidente abre os trabalhos e 
esclarece que o prazo concedido ao Senador 
Nabor Júnior para vistas dos autos da CPI 
encerrou-se ontem, dia 21-8-89, de acordo 
com as normas regimentais, sem que o mes
mo tenha encaminhado à Secretaria da Co
missão qualquer documento adicional. 

Franqueada a pa1avra o Senhor Senador 
Lourival Baptista propõe seja adiada a pre
sente reunião para uma próxima oportunida
de. Em votação, a proposta é aprovada por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presi
dente encerra a sessão convocando os Senho
res Membros para a reunião do dia vinte e 
quatro de agosto às dez horas, neste mesmo 
local e, para constar eu Ceide Maria Ferreira 
da Cruz - Assistente da Comissão, lavrarei 
a presente ata que, lida e aprovada será assi
nada pelo Senhor Presidente e irá à pubUcação 
juntamente com os apanhamentos taquigrá
ficos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Declaro abertos os trabalhos desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito. · 

Na última reunião, por solicitação do Sena
dor Nabor Júnior, foi concedido vista do rela
tório e esta vista, pelo dispositivo regimental, 
é de cinco dias ou até cinco dias, improrro
gável; de modo que já está vencido este prazo 
e S. ~ não procedeu ainda ao exame que 
gostaria de fazer do relatório e apresentar a 

esta Comissão. Por outro lado, tinhamos 
convocado uts· reunião para hoje. Natu
ralmente, não podemos aguardar mais tempo 
do que já aguardamos. Assim, vamos iniciar 
os itossós lii!lbalhos para apreCiação desse re
latório. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao Senador Lourival Bap
tista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Em vista 
da ausê-ncia do Relator ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O Relator, Senador Mauro Borges, está pre
sente. 

Q SR. LOURIVAL BAPTISTA-Estou (l~en· 
do com a presença do Relator, a sua e a minha 
e a do Senador José Agripino, e não estando 
aqui o Senador Nabor Júnior, eu solicitaria 
~-V. Ex' que o prazo fosse prorrogado, para 
que o assunto fosse estudado e chegássemos 
a uma conclusão onde todos pudessem os dar 
a sua opinião e a sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O Senador Lou_rival Baptista solicita-nos o 
adiantamento desta reunião. 

O Senádor Mauro Borges gostaria de fazer 
alguma apreciação, como Relator? 

O SR. MAURO BORGES (Relator) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não há nenhuma 
obJeçáo da ·parte da Relataria" con1 relação ao 
adiamento. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Muito bem. Consultamos, também, o Sr. Se
nador JoSé -Agripino Maia. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO- Eu acho de bom 
alvitre concordarmos com o pleito do Seilador 
I..Otirival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não havendo nenhuma objeção e com a o~i
nião unânime de todos os presentes, convo
camos uma nova reunião para apreciação do 
relatório e, evidentemente, das manifestações 
que houver em rela_ção a ele para o dia 23, 
porque temos necessidade de andar um pou
co depressa, visto o prazo de encerramento 
da Comissão, às 17 horas, visto que na parte 
da manhã temos uma sessão do Congresso 
para recebermos o Presidente Carlos Menem, 
da Argentina, portanto, não seria viável a reu
nião na parte da manhã; mas. às 17 horas, 
após os trabalhos da Ordem do Dia do Sena
do, como é regimental, nós nos reuniríamos 
aqui nesta Sala. Poderemos fixar assim? 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA - Eu acho, 
Sr. Presidente, que deveria demorar mais urp.
tempo, mais alguns dias, porque é um assunto 
que deve ser debatido, deve ser estudado, deve 
ser reformulado e acredito que V. Ex', que 
é um homem que entende como esses casos 
devem ser resolvidos e que preside, com mui
to acerto, esta Comissão, acredito que o Se-

nhor Mauro Borges não se opõe a que se 
estenda esse prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Vamos faz_er uma proposta intermediáda: con
vocaremos então para o_ dia 24, às 1 O horas 
da manhã. Estamos de acordo? - --

Declaro _encerrada a reunião. 
Muito obrigado. 

(Levanta-se a reunião às 1 O horas e 
56 minutos.) 

COM!SsAO ESPECIAL 
Que regula a competência privativa do 

Senado, disposta no art 52, ~ VIl Vllf 
e IX da Constituição': 

7' reunião, realizada em 
20 de setembro de 1989 

Aos vinte dias do m~s de setembro do ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, às dez 
horas e cioqüenta_minutos, na_ Sala número 
quatro, AJa Senador Nilo Coelho, Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senadores Man
sueto de Lavor, Alexandre Costa,Jutahy Maga
lhães e Louremberg Nunes Rocha, reúne-se 
a Comissão Especial que "regula a compe
tência privativa do Senado, disposta no art. 
52, V, VIl, VIII e IX da Constituição". 

Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadore~ Cid Sabóia de 
Carvalho, José Paulo Biso! e João Castelo. 

Havendo número regimental, são abertos 
ós trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 

- Louremberg Nunes Rocha, que solicita, nos 
termos regimentais, a disperisa da leitura da 
Ata da reuruão anterior, que,logo após, é dada 

· como aprovada. 
Em seguida, o Senhor Presidente comunica 

o recebimento de Ofício da _Liderança do 
PSDB, no Senado Federal, indicando o S~ 
nhor Senador Síivio Naffie para integrar -a Co
missão, como Membro suplente, em substi
tuição ao Senhor Senador José Richa, ante
ilormente designado. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente conce
de a palavra ao Relator, Senhor Senador Man
sueto de Lavor, que convida para tomarem 
assento à Mesa, os Assessores Legislativos do 
Senado Federal, Maria Betânia Gonçalves 
Motta e José Ângelo Agostini Muniz, a fim de 
que teçam explicações técnicas sobre o as
sunto. O Senhor Relator procede, então, à lei
tura do Relatório, concluindo por dois Projetas 
de Resolução. 

Em discussão, usam da palavra os Senho
res Senadores Jutahy Magalhães, e Alexandre 
Costa. 

Em votação, é o Relatódo aprovado, sem 
restrições. " " . . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunlão e, para constãr, -eu, Helena Isnard Aê
cauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelO Senhor Presidente e irá à 
publicação, juntamente com o apanhamento 
taquigráfico dos debates. Senador Lourem
berg Nunes Rocha, Presidente. 
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AI'IEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 
REG(JLAR A COMPETÊNOA PRIVATIVA 
DO SENADO, DISPOSTA NO ART. 52. 
V, VII. VIU E IX DA CONST!TU/ÇÁO, REA
LlZADAEM20DESETEMBRODE 1989, 
ÀS 10 HORAS E 50 MINUTOS, APRE
SENTAÇÁO. DISCUSSÃO E VOTAÇ'ÍO 
DOA REUITÓR!O, QUE SE PUBUéA 
COM A DEVIDAAUTORIZAÇÁO DO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO; 
LOUREMBERG NUNES ROCHA. 

Presidente: Senador Louremberg Nunes 
Rocha 

Vice-Presidente: Senador Alexandre Costa 
Relator: Senador Mansueto de Lavor 

(Íntegra do apanhamento taquígráfico) 

O SR PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Declaro abertos os_ trabalhos da 
Comissão. 

Com a palavra o Sr. Relator, Senador Man
sueto de Lavor. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)
Sr. Presidente, Srs. Senadores membros desta 
Comissão Especial, Srs. Assesso_res: antes de 
começar a leitura do relatório e das propostas 
de resolução que serão submetidas a esta 
douta Comissão, eu goStaria de, corn a devida 
am.1ên<:ia do Sr. Presidente, pedir que assumis
sem o lugar, aqui, para o assessoramento dos 
trabalhos, conforme já é praxe nas comissões, 
os nossos dois assessores, que mais direta
mente traba1haram conosco: a Dr' Maria Betâ
nia Lemos Motta e o Dr. José Ângelo. Em 
certas ocasiões. eu pediria que eles dessem 
,algumas explic:ações eminentemente técnicas 
sobre os assuntos. 

FIZ o possível para que chegasse côpia da 
nossa proposta, com o relatório, às mãos dos 
Srs. Senadores antes, o mais cedo passivei. 
Infelizmente, temos um tempo muito limitado 
e creio que esta questão, que é bastante árida 
e técnica, mereceria ter chegado com mais 
antecedênda; não foi possível. E mesmo esse 
texto que chegou tem, já, algumas correções 
que eu gostaria de frisar no decorrer da leitura 
do meu relatório, valendo, portanto, o que eu 
disser aqui e não o que está escrito; mas isso 
.será como observação. Portanto, é claro que 
t~a iss_o o que eu queira dizer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadoi-es, 
a requerimento do nobre Senador Jutahy 

/1\agaJhães, datado de 08 de março do cor
r~~nte ano, foi constituída, nos termos do artigo 
76 do Regimento Interno desta Casa Legis
lativa, esta Comissão Especial- da qual te-_ 
nho a honra de haver sido designado Relator 
-com o fun especifico de apresentar propo
sição legislativa para regular a competência 
privativa do Senado Federal prevista nos inci
sos V, VIl, VIII e IX, do art. 52, âa Constituição 
Federa1. 

A Comissão foi instalada no dia 6 de abril, 
e .é composta pelos· Eminentes Senadores 
Louremberg Nunes Rocha- escolhido para 
pr~:sidi-la -,Cid Sabóia de Carvalho, Jutahy 

Magalhães, Alexandre Costa, José Paulo Biso! 
e João Castelo, como titulares, e Alfredo Cam

_-pos; Rona1do Aragão, Edison Lobão, José Ri
cha-que mediante ofido dirigido ao Sr. Pre· 
sidente foi substituído pelo Sr. Silvio Name 
-e Mauro Borges, como suplentes. 

Em_ obediência aos princípios que regem 
a nova Carta Constitucional e tendo em vista 
a matéria a ser objeto de seu exame, a Comis
são decidiu, ao elaborar o roteiro de seus tra
balhos, iniciá-los pela audiência dos diversos 
órgãos das administrações federal, estadual 
e municipal envolvidos no.processo de capta
ção de recursos priVados para o setor público, 
pela via das operações de crédito. 

A adoção de tal rhetod61àgia, se permitiu 
uma-discussão ampfa e democrática do pro
cesso de elaboração das proposições legisla
tivas à que se refere o Requerimento n9 23/89, 
teve o inconveniente de retardar a conclusão 
de nossos trabalhos, por três vezes adiada. 

Os resultados alcançadoS, contudo, justifi
caram amplamente; a nosso ver a dilaçáo do 
prazo. e possibilita-ram-nóS ieCeber inúmeras 
sugestões e colaborações qU:e, de outro modo, 
não teriam sido óbjeto de nosso exame. 

Neste sentido, foram ouvidos os depoimen
tos das seguintes autoridade: 

26-4-89 ~Ricardo Luiz Santiago -Secre
tário Geral çla Secretaria de Planejamento e 
Coordenação da Presidência da República; 

27 -4·89 :__ Elrrio de AraújO Camões - en
tão Presidente do Banco Central do Brasil; e 

3-5-89 .:...... Luiz Ant6nio Andrade Gonçalves 
-secretárío'_do TeSo_UrO Na~ómil. 

Entre as sugestões que nos foram reme
tidas, destacam-se as_ da Pro_c:uradoria~Geral 
da Fazenda Nacional e do Conselho de Secre
tários da Fazenda-Confaz, na forma de ante
projetes de Resoluções, disciplinando as ope· 
rações de crédito da União,·rro·prtmeiro caso, 
e dos Estadçs_ e Municípios_no _;;~gundo. 

Estas propostas. e as informações recolhi
das nas audiências ou em rodadas de discus· 
são realizados com os secretários de fazenda 

. _dos -~tados e com os secietárlos de finanças 
dos Municípios_-_com quem estivemos reuni

- dos por quatro vezes, uma das quais no Recife 
-, foram todas detidamente, estudadas e, 
sempre que passivei, acolhidas, quando da 
elaboração dos projetes de Resolução que ora 
submeto aos Eminentes Senadores. 

Na elaboraç~o das proposjções em causa, 
tivemos que vencer, preliminarmente, dificuJ
d;;~d_es de duas ordens. 

A Primeirã dessas dificuldades é de ordem 
conjuntural e prende-se à situação das finan· 
ças da União, dos estade1s, do Distrito Federal 
e dos municipios, cujo nível de endividamento 
por operações de crédito está excessivamente 
elevado. 

Some-se, ao tempo da dívida pública das 
diferentes Unidades da Federação, a diVersi
dade de sua composição e_ de seu cronograma 
de venCimentos, e ter-se-á uma idéia da difi
cu1dade para se estabelecer um. limite geral, 
razoável e estável às operações de crédito do 
setor público. 

Essa etapa foi satisfãioriamente resolvida, 
em encontros ·com SeCretários da Fazenda 
dos Estados e dos Munícíplos, tanto quanto 
nós preocupados com-excessivo grau de com
prometimento das finanças públicas. 

A segunda dificuldade, de caráter teórico, 
tem a ver com a delimitação do campo de 
abrangência da competência privativa discipli
nada nos incisos V, Vll, Vlll e 1X do art 52 
da Constituição que determina: 

"Art._ 52. compete -p-nvatiVamente ao 
Senado Federal: 

··-·-················-·········-----····---v- autorizar operações externas de 
natureza financeira, de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter
ritórios e dos Municípios; 

---·-···-·-·-······---·--
VII- dispor sobre limites globais e 

condições para as operações de crédito 
externo ejnterno da União, dos Estados, 
do Distrito _f.ederal e dos Municípios, de 
suas autarquias _e demais entidades con
troladas pelo Poder Público Federal; 

VIII- dispor sobre limites e condições 
para a concessão de gafãntfu da União 
em operações de crédito externo e in
temo; 

IX- estabelecer limites globais e con
dições para o montante da diVida mobi
liária dos Estados, do Distrito Federal e 
dos ~unicfpios," 

E para solucioná-la, era necessário, de iní
cio, conceituar as operações a que se referem 
os dispositivos transcritos, com vistas a verifi
car sobre qual de seus aspectos se deve exer
cer a competência privativa desta Casa. 

O inciso V do _citado art. 52 faZ referência 
a "operações· externas de natureza fmanceira", 
ou seja, operações que envolvem a interme
diação de recursos de um setor da economia 
para outro; .sendo um desses setores,·necessa
riamente, representado pelo poder público, 
posto que tais operações serão, na forma do 
dispositivo constitucional, "de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Muriiclpios". 

O inciso VIl do mestno texto, trata das "ope
rações de crédito" desse mesmo setor p-'ubli
co, já aqui de forma mais abrangente, de vez 
que compreendem as dos órgãos da chamada 
Administração lndireta da União. O inciso VIII, 
por sua vez, versa sobre "a concessão de ga
rantia da Uniãó. em operações de crédito" e 
o IX sobre a "dívida mobiliária" dos Estados, 
do Distrito Federal é dos Municípios. 
- Ou seja, traiam todas de operações que en

volvem a intermediação de recursos-opera
ções de natureza financeira, portanto, que en
volvam, COJ!l_o ~a das partes, o setor público. 

A pergunta seguinte, necessária ao esclare
cimento da questão, seria relativa ao tipo de 
encvolvimento, ~o. "interesse" qo s.etor público 
em tais operações. 

A intermediação de recursos entre os diver~ 
ses segmentos da economia, dadas a especia~ 
lização e a hierarquização próprias das socie
dades mais desenvolvidas, é atividade normal· 
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mente exercída por órgãos integrantes do sis~ 
tema flnam::eiro, que fazem chegar, aos seto
res carentes de recursos, a "sobra"- a pou
pança - dos demais setores. E a sociedade 
brasileira, nesse aspecto, não se distingue das 
demais. 

Na rel.:'!lção jurídica que assim se estabelece, 
o sistema financeiro figura como credor ou 
mutuante e o segmento re.c:eptor dos recursos 
como mutuário. 

Ocorre que o governo, em alguns casos, 
financia, com recursos públlcos, o desenvol
vimento de determinadas atividades, através 
dos chamados "empréstimos do Tesouro". 
Estariam tais empréstimos contidos na .com
petência disciplinada nos textos em exame? 

Os dispositivos transcritos tratam, a nosso 
ver, das chamadas "operações passivas" do 
Tesouro, por oposição às "operações ativas", 
erradamente designadas como "empréstimos 
do Tesouro". 

Os empréstimos impropriamente chama
dos "do Tesouro" são, na prática, operaç:ões 
de financiamento promovidas pelo sistema fi
nanceiro com recursos públicos. 

É o caso, entre nós de alguns empréstimos 
à agricultura, realizados no âmbito ç:l.o Sistema 
Nacional de Crédito Rural, dos empréstimos 
com recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Urbano (FNDO) e do Fundo de 
Apoio ao D_es_envolvimento Social (FAS), ou, 
ainda, de operações de financiamento externo 
com recursos públicos, decorrentes de acor
dos internacionais, a exemplo dos empré~ 
times do Governo brasileiro ao Peru ou à Polô
nia E, recentemente a Argentina. Nesses ca
sos,. o_Banco do Brasil é o agente financeiro. 

Nesse tipo de operação, a origem dos recur
sos - inegavelmente públicos ~ não é bas
tante para caracterizar o Poder Público, contra
tualmente, como credor. Credor é o órgão 
do sistema financeiro, no caso e,qerno, o Ban
co do BrasiL 

Outro não pode ser o entendimento dos 
dispositivos em estudo à luz dos demais man
damentos constitucionais que determinam a 
disciplina das finanças públicas, seja na forma 
prevista no art. 163, inciso I da Constituição, 
que determina Lei Complementar, seJa no ca
so dos empréstimos extemos_,. reall2;~_g_Q;?__com 
recursos públicos em decorrência de tratados 
ou acordos internacionais por decis_ão da 
competência exclusiva do Congresso Nacio
nal na forma do seu art 49, inciso 1. 

Convéni lembrar, ademais, que o inciso vn 
do art. 52 trata não apenas das operações 
de crédito das Unidades_ Federais, inclui tam
bém as operações das entidades controladas 
pelo Poder Público Federal entre as quais se 
contam várias integrantes do sistema fman
ceiro nacional: Banco do Brasil, Banco do Nor
deste do Brasil, Banco Nacional de Desenvol
vimento Social, BASA, etc. 

Seria razoável supor que a Constituição pre
tendeu atribuir ao Senado Federal competên
cia para dispor sobre os limites para as opera
ções ativas dessas agências federais, o~ pelo 
contrário, não estão tais entid_ade_s por manda
mento constitucional, sujeitas ao regime jurí
dico próprio das empresas privadas? Ainda: 

não ser ao elas, por integrarem o sistema finan
ceiro nacional, objeto_da lei que o regulará? 
Veja-se, a propósito_, os arts. 173, § 19, e 192 
da Carta Magna. 

Tais dispositivos deixam claro que essas en
tidades sujeitam-se às normas que regulam 
as eiJ!presas privadas que, integrando o síste
ma financeiro nacional, sua disciplina será re
gulada pela lei que o regulará. 

Escoimadas, assim, as dúvidas quanto_ ao 
campo de abrangência da atuação a esta Casa 
privativamente conferida pela Constituição, . 
restava ainda examinar os diversos tipos de 
competência previstos no texto em questão. 

Nota-se logo que as disposições transcritas 
tratam de dois tipos de competência: uma au
torizativa, objeto do inciso V, e uma dispositiva, 
constante dos incisos VU, VUI e IX. 

A competência autorizativa, como é de sua 
-natureza, é casuística e deve ser exercida pre
viamente à celebração d,e _cada operação ex
tema de na_tw~a financeira, de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
T errttórios e dos Municípios. 

Já a competência prevista nos demais inci
sos não é necessariamente exerçida caso a 
caso. Nessa hipótese, basta que os interes
sados observem os limites determinados pelo 
Senado para que possam, validamente, cele
berar operações de crédito interno. 

Por outro lado, tendo em vista que os incisos 
objeto do_ nosso exame tratam da diso;:iplina 
das operações da dívida pública dos três rúveis 
de Governo; incluídas as entidades autárqui
cas e, no caso da União, as empresas sob 
seu controle aclonário, entendemos mais con
veniente disciplinar a competência ali prevista 
em duas resoluções - uma versando sobre 
as operaÇões de interesse dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas res
pectivas autarquias, que denominaremos, -pa
ra facilitar a identificação de "Projeto A", e 
uma outra, que trata das operações de inte- . 
resse da União, de suas autarquias e das em
presas sob seu controle acionário, que chama
remos de "Projeto B", que ora submeto~ con
sideração c;los Nobres Senadores. 

Passo a ler as propostas e os projetes de 
resolução: 

Dispõe sobre limites globaís e condi
ções para aS operaçôes _de crédito de 
qualquer natureza, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Municfplos e de suas 
respectivas autarquias. 

O Senado Federal resolve: 
Ãit.. 19 Subordinam-se às normas f'txadéls 

nesta resolução as operações de crédito reali
zadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pe
los .Municípios e por suas respectivas autar
quias. 
. P~rágrafo único, Pa(a os efeitos ~esta re
solução, compreende-se como operação de 
crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebração de contratos, emissão e aceite 
de títulos, ou concessão de quaisquer garan· 
tias, que represente compromissos assumidos 
em um exercício para pagamentos em exer- -

dcio_(s), subseqüente (s), com credores situa
dos no País e no exterior. 

Art_ z~ As" operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias 
observarão os seguintes limites: -

[-O montante global não poderá ultra
passar a dez vezes o valor da margem de pou
pança real; 
ll- O dispêndio anual máximo - com

preendendo principal e acessórios de todas 
as operações, não poderá ultrapassar a mar
gem de poupança real; 

§ 19 As garantias concedidas pelas Unida
des Federadas a que se refere este_ artigo às 
operações de crédito de responsabilidade dos 
órgãos ou entidades de suas respectivas admi
nistrações indiretaS somente serão corriputa
das, para Cálcti(o dos límltes àqui pieviStóS, 
quanto às parcelas vencidas e não pagas por 
prazo superior a 90 (noventa) dias. . 

§ 29 As operações de" crédito re:cilãzad~ em 
um exercício nãO poderão exceder o montante 
das despesas de capital previstas na lei orça
mentária anual, ressalvadas as autorizadas 
mediante créditos suplementares ou especiais 
com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta e obs~rvado 
o -disposto nesta resolução. 

§ 39 Entende-se por margem de poupan
ça real, para os efEiitos desta resolução, o valor 
resultante das seguintes operações: 

a) receitas totais mensais do exercício" finan
ceiro imediatamente anterior ao que esb'ver 
em curso, menoS operáçõés de crédito realiza
das em cada mês correspondente; 

b} do resultado da _alínea a) serão deduzidas 
as despesas correntes pagas, acrescidas_ dos 
encargos da dívida consolidad-ª pagos. 

· § 49 Os valores utilizados para cálculo da 
margem de poupança real serão extraídos dos 
balancetes mensais das Unidades Federadas 
a que se refere este artigo e corrigidos mês 
a mês, até o_ mês que se estiver apurando, 
pelo fndice de Preços ao Consumidor (IPC), 
ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

§ 59 -A correção a que se refere o parágmfo 
anterior terá como data base o dia 19 de cada 
mês. 

Art. 3~_ Os Estados, o Distrito Federal, 05: 
Municípios e suas respectivas autarcjt.iicls deve
rão remeter ao Senado Federal e ao Bar1co 
Central do Brasil informações mensais sc1bre 
a posição de seus endividamentos. 

Art. 4? A celebração de operação de cré
dito de qualquer natureza pelos EstadOs, pelo 
Distrito Federal, pelos Municípios ou por :;uas 
respectivas autarqUias somente poderá ser 
efetivada após manifestação do Banco Cen
tral, a ser proferida no prazo máximo de 1 O 
(sfeZ) dias ú~eis do recebim~to de cada solici
tação, relativamente ao cumprimento dll dis
posto no artigo 29, e autorização do Se;,ado 
Federal, nas hipóteses dos arts. 5_9, 69 _e 13 
desta resolução. . _ 

Parágrafo úntco. Os contratos relativos às 
operaÇÕe$ de que trata estã: resolução de:Verão 
ser remetidos ao Banco Central do Brasil no 
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prazo máximo de 30 dtas após suas efetivação, 
para efeit9 de registro e controle. 

Art. 5~ A realização de operações externas 
de natureza financeira pelos Estados,. pelo Dis
trito Federal, pelos Territórios, pelos MunidR 
pios e por' suas respectivas autarquias depen
de de prévia e expressa autorização do Senado 
Federal. 

§ 19 Os pedidos de autorização para a rea
lização das operações a que se refere este 
artigo serão encaminhadas ao Senado Federal 
instruidos com: 

a) análise dos custos e beneficias econô
micos e sociais do projeto a ser financiado 
pela operação de crédito; 

b) análise financeira da operação; 
c) aná1ise das fontes alternativas de fimmcía

m'ento do projeto; 
d) data do inicio do programa ou c:fo projeto 

e informação sobre se o mesmo está incluido 
na lei orçamentária anual; 

e) informações sobre o atendimento do dis
posto no inciso m do art. 167 da Constituição 
Federal; 

I) informações sobre as finanças do tomaw 
dor, a saber: 

1. montante da dívida externa; 
2:. cronograma dos dispêndios com a 

dMda total, interna e externa; 
,;3. cronograma de dispêndios com a 

operação a ser autorizada; 
4. comprovação da capacidade _de pa~ 

gamento da operação; 
5. débitos vencidos e não pagos; 
6. informações sobre as dotações or

çamentárias relativas ao projeto; 

g) comprovação de que o projeto está in
cluído nas prioridades orçamentárias; 

h) lei autorizativa da operação; 
i) minuta do contrato e parecer preliminar 

da Procuradoria Geral da Fazenda, quando 
for o caso; 

j) outras informações que habilitem o Se
nado Federal a conhecer perfeitamente a ope
ração de crédito. 

§ 29 As operações a que se refere este 
artigo subordinam-se às normas da Resolução 

· do Senado Federal que: 

"Dispõe sobre os limites globais e con
dições para as operações internas e exter
nas de natureza financeira, de interesse 
da União, de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo Poder Públfco 
Federal, e estabeJece limites e condições 
para a concessão de garantia da União 
em operações de crédito." 

Art. 6<:> Os Estados, o DfstriÍ~ Federal, e 
os Municípios poderão pleitear a elevação 
temporária do limite flXado no artigo 2~ inciso 
I desta resolução para a realização de opera
ção específica, nos casos comprovados-de ca
lamidade pública. 

Parágrafo único. Os pedidos de que trata 
este artigo poderão ser encaminhados pela 
entidade pleiteante ao Senado Federal, acom
panhados dos seguintes documentos: 

• lei autorizativa; 

• característiCas da operação: prazo, taxas 
de juros, encargos, cronograma financeiro; 

• informações sobre as suas finànças. 
Art 7" Os limites fixados no artigo 2o des

ta resolução não se aplicam às operações de 
crédito por ante<:ipação da receita orçamen
tária, nos termos da lei. 

§ 1 ~ O saldo devedor das operações por 
antecipação da receita orçamentária não po
derá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) 
da receita total estimada para o exercício finan
-Ceiro que estiver em curso. 

§ 29 O dispêndio mensal, compreenden
do principal e acessórios, não poderá ultra
passar 5% (cinco por cento) da receita total 
estimada para o exercício fmanceiro que esti-
ver em curso. - --

§ 3~ Para efeito de apuração dos limites 
previstos nos parágrafos anterlt;res, será dedu
zido do total da receita or;çamentária prevista 
o valor das operações de crédito consignado 
na lei de meios. 

§ 49 A contratação das operações de que 
trata este artigo deverá ser precedida da mani
festação prévia do Banco Central do Brasil 
quanto ao enquadramento das mesmas nos 
limiteS regulamentares, obseJVado o disposto 
no artigo 49 desta resolução. 

_ § 59 As operações de que trata este artigo 
deverão ser obrigatoriamente liquidadas até 
30 (trinta) dias após o encerramento do exer
cício em que forem contratadas, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano do man
dato do Chefe do Poder Executivo, que deve
rão ser liquidadas no próprio exercício. 

Art 8" Os títulos da dívida pública dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios 
somente poderão ser lançados, oferecidos pu
blicamente ou ter iniciada a sua colocação 
no mercã.do, depois de registrados pelo Banco 
Central do Brasil. · 

§ 1" Os titulas de_ que trata este artigo de
verão _guar_9ar equivalência com os títulos fe
derais e seus respectivos prazos de resgate 
não poderão ser inferiores a 6 (seis) meses, 
contados da data de emissão dos referidos 
títulos. 

§ 29 Incluem-se nas disposições deste ar
tigo os títulos a serem emitidos para atenC!er 
à liquidação das precatórias judiciais penden
tes de pagamento, objeto do artigo 33 e _seu 
parágrafo único das Disposições Constitucio
nais Transitórias. 

Art. 99 t vedado aos Estados, ao Distrito 
Fedefiil, aOs Municípios e às suas respectivas 
Autarquias assumir compromissos direta
mente com fornecedores, prestadores de ser
viços ou empreiteiros de obras, mediante 
emissão ou aval de promissórias, aceite de 
duplicatas ou outras operações similares. 

Art. 1 O. ---A inobservância das disposições 
da presente resolução sujeitará os Estados, 
osMuniópios, o Distrito Federal e suas respec
tivas autarquias às sanções pertinentes, ca~ 
bendo ao Banco Central do Brasil exercer a 
competente fiscalização, no ambito dos mer
cados financeiro e de capitais, nas formas pre
vistas em lei. 

Art. 11. O Banco Central do Brasil man
terá atualizados os registras das operações de 

crédito de que trata esta resolução, devendo 
enviãr ao Senado Federal, mensalmente, as 
posiçõe-s do mês anterior. 

Art. 12. Os refinanciamentos dos Avisos 
M.F. 30 e suCedâneos e das ÕperãÇOes de 
crédito interno que ultrapassarem os limites 
previstos nesta resolução somente poderão 
ser realizados após autorização do Senado Fe
deral. 

Parágrafo Único. Np prazo de 60 dias da 
aprovação desta resolução deverão ser reme
tidos ao Senado Federal todos os pedidos de 
"autorização para os refinanciamentos previs
tos neste artigo. 

Art 13. Esta resolução entra em vigor na 
data de sua_publicação, revogad~s-~ R~solu
ções n~ 62, de 28-10-75; 93, de 11-1 0-76; 
64, de 28-6-85; e 14G, de 5-12-85. -

Senhor Presidente, gostaria de saber se 
prossigo com o segundo projeto de resolução 
ou V. Ex' prefere abrir a discussão sobre este? 

O SR. PRESIDENTE (LoUJ.emberg Nunes 
Rocha) -Acho que seria mais prático c_ome~ 
çarmos a discussão sobre o que foi apresen
tado, porque senão acumulamos um material 
muito grande para a discussão. 

Senhor Relator, parece-me que V. EX' pode
ria concluir a justificação deste projeto que 
foi lido. Em seguida, nós nos deteríamos sobre 
ele, mas já com a leitura feita da justificação. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agradeço 
a V. EX' Vou ler a justificação. 

PROJEfOA 
Justlficação 

O presente projeto de resolução pretende 
estabelecer limites globais e condições para 
as operações de· crédito de qualquer natureza 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pios e de suas respectivas autarquias, nos ter
mos estabelecidos no arl 52 da Constituição 
Federal. 

As medidas em tela visam ao estabeleci
mento de critérios que dêem uma melhor 
transparência ao grave quadro financeiro que 
os Estados e os Municípios apresentam em 
decorrência de seus endividamentos interno 
e externo, sem colocá-los numa camisa-de
força que os impediria de exercer funções des
tinadas à sua melhoria sócio-económica. 

Assim, as operações de crédito compreen
dem "toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebração de_ contratos, emissão e aceite 
de títulos, ou concessão de quaisquer garan
tias, que represente compromissos assumidos 
em um exercício para pagamentos em exercí
cios subseqüentes com credores situados no 
País e no exterior". (Art. 1 ~.parágrafo único). 

Com !sso, o Senado terá urna melhor ldéi8 
da posição dos compromissos_assumidos e 
a assumir por es~s unidades, uma vez que 
as operações externas e as operações _contra
tadas com a Caixa Económica Federal (FAS 
e FNDU) estarão computadas no total das 
obrigações financeiras. 

Ao eliminar a condição de extra limites esta
belecida pela Resolução n~ 93/76, e indU:ir 
dentro dos limítes operacionais as operações 
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de crédito externo, o projeto evita a ocorrência 
de contratações de crédito a1ém da capaci
dade de pagamento dos Estados, Municípios 
e suas autarquias. 

Esse -projeto inova, também, ao abandonar 
o critério anterior estabelecido pela Resolução 
62fl5, que vinculava as operações de crédito 
à receita. 

Os novos limites estabelecidos vinculam as 
operações de crédito à margem de poupança 
real (Art 2°) e às despesas de capital previstas 
na lei orçamentária anual, respeitando, dessa 
forma, o estabelecido no art. 167 da Consti
tuição Federal que veda "a reallz_ação de ope
rações de crédito que excedam o montante 
das despesas de capital, reservadas ou autori
zadas mediante créditos suplementares ou es
peciais com finalidade precisa, aprovadas pelo 
Poder LegisJativo por maioria absoluta". 

À margem de poupança real define a capa
cidade de pagamento das unidades, o que· 
dá uma maior liberdade de ação aos Estados 
e Municípios e suas respectivas autarquias, ao 
Uberá-los de uma manifestação prévia do Se
nado, caso as operações estejam dentro dos 
limites estabelecidos, exceção feita aos em
préstimos externos que obrigatoriamente te
rão de ser autorizados pelo Senado (Art. 52-V 
da Constituição). 

O m!!lntante global estabelecido de 1 O (dez) 
vezes o valor da margem de poupança se justi
fica por estabelecer um critério baseado na 
projeção da capacidade de poupança e i~duzir 
as unidades a realizarem operações de longo 
prazo, no mínimo de dez anos. Dessa forma, 
é estimulada a busca de um melhor perfil para 
os compromissos financeiros dessas unida
des. 

Esse limite, no entanto, fica condicionado 
a um outro dispositivo que estabelece que o 
comprometimento máximo com o pagamen
to do principal e acessórios de todas as opera
ções seja equivalente à margem "de poupança 
real. 

Para que os cálculos de margens da pou
pança real não sejam prejudicados pela infla
ção, o Projeto prevê a correção dos valores 
utilizados, pelo Índice de Preços ao Consu
midor (IPC), ou por outro índice que vier a 
substituí-lo. 

As operações de crédito a serem autoriza
das pelo Senado deverão ser ac:ompanhadas 
de informações que implicam uma análise 
custo-beneficio social, de uni fluxo, da (s) fon
te(s) de financiamento dos recursos, da capa
cidade de pagamento, entre outras informa
ções que possam facilitar a análise pelo Sena
do Federal 

Com isso, o Senado Federal ter4 uma me
lhor idéia do efeito positivo dessas operações 
na economia regional. 

O Projeto prevê, também, a possibilidade 
de elevação temporária dos limites fixados pa
ra a realização de operações de crédito especi
fico, nos casos comprovados de calamidade 
pública, que, no entanto, deverão ser prece
didas de ampla justificação conforme estabe
lece o Art 6\'. 

Silo estabelecidas novas regras para as ope
raçôes de crédito por antecipação da receita 
as quais, a partir da vigência do projeto, serão 
baseadas no saldo devedor (Art. 7°, § 1 ~), de
vendo as operações, contudo, ser obrigato
riamente ljquidadas até 30 (trinta) dias após 
o encerramento do exercício em que forem 
contratadas,_ exceção- feita àquelas operações 
contratadas no último ano do mandato do 
Chefe do Poder Executivo, quando as opera
çéJes de crédito deverão ser liquidadas no pró
prio exerdclo, para não comprometer a receita 
orçamentária do primeiro ano de mandato do 
novo chefe do Poder Executivo. 

PROJETO B 

PROJETO DEllESOLUÇÂO 
N" , DE 1989 

Dispõe sobre limites globais e condi
ções ptJra as operações de çrédito extemo 
e interno da Gnião, de suas autarquias 
e demais entidades controladas pelo P~ 
der Público- Feáei-al, e- estabelece limites 
e condiÇões para a concessão da garantia 
da Gnião em operações de crédito exter
no e interno. 

Art. 1 \' Subordinam-se às normas fiXadas 
n~.st.a Resolução as operações de crédito ex
temo e interno, inclusive as de arrendamento 
mercantil, realizadas pela União, por suas Au
tarquias e pelas demais entidades <'ontroladas 
Pelo Poder Público Federal, bem assim a con
cessão da garantia da União nas referidas ope
rações. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta re
solução, compreende-se como operação de 
crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebração de contratos, emissão e aceite 
de títulos, ou concessão de qualquer garantias, 
que represente compromissos assumidos em 
um exercício para pagamentos em exercícios 
subseqüentes, com credores situados no País 
e no exterior. 

Art. 2"?" As operações de crédito realizadas 
em um exercído não pOderão exceder o mon
tante das despesas de capital previstas na lei 
orçament<:lria_ anual, ressalvadas as autoriza
das mediante créditos suplementares ou espe
ciais com finalidade precisa, aprovadas pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta e ob
servado o disposto nesta resolução. 

Art. 3" As operações de crédito externo 
de qualquer natureza da União e as por esta 
garantidas deverão conter-se_ n_os seguintes li
mites: 

1-O montante global anual não poderá 
exceder a 3 vezes o saldo médio da balança 
comercial dos últimos três anos; 

D- O dispêndio anual máximo, compreen
dendo principal e acessórios, não poderá ex
ceder, no exercício que estiver em curso e 
nos exerciclos posteriores, o saldo médio da 
balança comercial verificado nos últimos três 
anos, obseyado, t?~mbém, o limite estabele
cido no art. 6?, inciso D; 

III-A taxa de _crescimento anual não pode
rá ultrapassar a taxa mêdia geométrica de 

crescimento verificada no saldo da balança 
comercial nos últimos três anos. 

IV -As garantias da Uniã"o rião poderão ex
ceder a 50% do montante estabeleçiçlo no 
item l deste artigo. 

§ 19 Não se contabilizam no llmite global 
anua1 de que trata o inciso I as renegociações 
da dívida externa que representem a simples 
prorrogação dos prazos de liquidação de dívi
das vencidas anteriores à promulgação desta 
!Ei!Solução. 

§ 29 A renegociação ou a rotageril das 
operações de crédito externo serão subme~ 
tidas à delíberação do Senado Federal com 
todas as informações pertinentes e os seus 
encargos serão contabilizados para os efeitos 
do disposto nos incisos D e lll deste artiqo. 

§ 3ç A fundamentação técnica da n1~id'a 
excepcional será submetida à deliberação do 
Senado Feâeral pelo Presidente da.República, 
acompanhada de Exposição de Motivos do 
Ministro da Fazenda. · 

Art. 4? A reafização de operações externas 
de natureza financeira pela União, bem assim 
a concessão da garantia da União nas referidas 
operações, depende de prévia e expressa auto
rização do Senado Federal. 

Parágrafo único. Os pedidos de autoriza
ção para a realização das operações a que 
se refere este artigo serão encaminhados ao _ 
Senado Federal instruídos com: 

a) Expósição àe Motivos do Ministro da Fa~ 
zenda; 

b) Análise dos custos e benefícios econó-
micos e sociais do projeto a ser financiado 
pela operação de crédito; 

c) Análise financeira da operação; 
1 

d) Análise das fon1és alternativas de finan~ 
damento do projeto; 
. e) nata do início do programa ou do pro

jeto e informação sobre se o m~smo está in· 
cluído na lei _orçamentária anual; 

I) Informações s~bre o atendimento do dis
posto no inciso III do art. 167 da Constituição 
Federal; 

g) Informações sobre as finanças do toma
dor, destacando: 

1. Montante da divida externa; 
2. Cronograma de dispêndios com a clivi~ 

da externa.total (União, inclusive as garantias); 
3. Cronograma dos dlspêndios com a dívi~ 

da total, interna e externa (Estados, Municí~ 
pios, Distrito Federal e Territórios); 

4. Cronogratna de dispéncfios com a ope
ração a ser autorizada; 

5. Comprovação da capacidade de paga
mento da operação; 

6. Débitos vencidos e não pagos; 
7. Informações sobre as dotações orça

mentárias relativas ao projeto: 

h) Comprovação de que o projeto está in~ 
cluído nas prioridades orçamentáriaS;_ 

1) Parecer preliminar da Procuradoria Geral 
da Fazenda sobre a minuta dQ contrato; 

]J Outras informações que habilitem o Se~ 
nado Federal a conhecer perfeitamente a ope~ 
ração de crédito. 
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Art 59 Os contratos relativoS -a operações 
ele crédito externo não podem conter qualquer 
cláusula: 
I- de natureza política; 
n- atentatória à soberania nacional ou à 

ordem pública: 
ill- contrária à Constituição e às leis brasi

leiras; 
Algumas outras regras são estabeleddas 

com relação à colocação de títuJos da Dívida 
Pública para dar uniformidade a essas opera
ções. 

São previstas, ainda, algumas regras a se~ 
rem obervadas pelo Banco Central com o in
tuito de agilizar as operações das unidades 
de que trata o projeto. 

As operações de refinanciamento de dividas 
externas das unidades federadas, instituídas 
pelo Governo rederal mediante a utilização de 
financiamento interno com soprimentos do 
Banco Central, lastreadas em recursoçem 
moeda estrangeira depositados nesse banco, 
e depois realizadas com recursos do T escuro 
Nadonal, também deverão ser submetidas à 
apreciação no Senado por se tratar de trans
formação de dívida externa em dívida interna 
(art 12). 

Essas operações, que eram realizadas ano 
a ano, acabaram por assumir uma falsa cono
tação de empréstimo de curto prazo, o que, 
em razão do volume vultoso dos valores em 
causa, acabou por traçar um perfil in2dequado 
para o passlvo. 

Como essas op-erações- não se ··enquadra
vam nos limites anteriormente estabelecidos 
pela Resolução W 62175:-qÜei O Seria" do anali
sar as condições em que serão reaUzadas para 
saber se _elas se ajustam aos critédos estabe
lecidos nesse projeto. 

O projeto de resolução que ora temos a 
honra de submeter aos cfjstintos Pares, propi
ciará uma maior autonomia aos Estados, ao 
Distrito Federal,. aos Municípios e a suas res
pectivas autarquias, ao mesmo tempo em que 
evitará um excessivo endividamento dessas 
unidades, o qual tanta dificuJdade tem trazído 
à Nação brasileira 

É a justificativa, Sr. Presidente e Srs. SeJ1a
dOtes. 

BrasUia (DF), de de 1989. -
Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Em discussão. (Pausa) 

O SR JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presi
dente, para ganhar tempo, eu deixo -de fazer 
os justos elogíos ao trabalho do relator, mas 
peço que considere como lido todos os elo
gios, os quais eu poderia aqui me derramar 
para tratar desse trabalho que está sendo exe
cutado com a ajuda da assessoria dessa Casa, 
que eu reputo do mais alto nível. 

Mas apenas dois pontos que eu gostaria 
de abordar. Um, na página 5 d_o projeto a. 
O item 3 Fala do Cronogiama de DisPêndios 
e Cooperação sendo autorizada. Eu pergun~ 
taria se não seria viável se estabelecer alguma 
norma, também, para que exercêssemos wn 
trabalho de fiscalização do acompanhamento 

da execução dos serviços feitos, através dos 
empréstimos concedidos pelo Senado. 

Muitas vezes já vi o Senador .Alexandre Cos
ta, reclamar de que fazemos as con_cessóes 
de empréstimos, mas não sabemos como es
tão sendo aplicados os re<::ursos. Então, eu 
perguntaria Se não serta: possível criar atsuma 
norlna que determinasse o envio mensal, por 
parte do órgão que recebeu o empréstimo, 
da execução do cronograma de obras daquele 
serviço para o qual foi concedido o _emprés
timo. 

O .SR. MANSUETO DE lAVOR - É passi
vei, Senador, mas nas discussões internas 

- com a equipe, essa questão foi levantada, e 
havia quase uma fdéia de colocar um dispo
sitivo nesse sentido, mas aí se viu que essa 
tarefa é de um órgão que é auxiliar desse Po
der, que é o Tribuna] de Contas da União. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Então, que 
obrigasse a remeter para o Tribunal de Contas. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - Exala
mente. Na realidade esse acompanhamento 
consideramos Importante, mas achamos que 
o Tribunal de Contas está aí para isso. Nesse 
sentido ela não figurou como uma atribuição 
do Senado, como uma atribuição operacional 
do Senado, mas é uma sugestão da maior 
importância, e ela foi objeto _de discussão 
quando dos trabalhos de elaboração dessa 
proposta. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -É que eu 
tenho aqui qualquer norma, que eu não me 
lembro onde está, mas que determina que 
os Estados e suas respectivas autarquias deve
rão remeter ao Seriado Federal e ao Banco 
Central do Br.,sil informações mensais sobre 
a posição dos seus endividamentos. 

o SR. MANSUETó DE 01 VOR .:.. Qual é 
a página? 

OS R. JUT AHY MAGALHÃES-'-Art 3', pági
na 3 do projeto-A. Então, poderíamos fazer 
com que remetesse .o Tribunal de Contas da 
União para o Senado, porque teríamos que 
ttatilr do Senado, esse cronograma, ... 

O SR. Al:EXANDRE COSTA - Eu pediria 
ao Senador Jutahy um aparte na citação desse 
art 3o Ele diz simplesmente: 

"Os Estados, o Distrito Federal, os Mu
nicípios deverão remeter ao Senado Fe

- -dera! e ao Banco Central do Brasil infor
mações mensais sobre a posição dos 
seus endMdamentos." 

Nas exigências da solitação do endivida
mento não exige que ele tenha remetido men
salmente ao Senado Federal. Oi'a, o Estado 
pode não mandar, e nem iSSb lhe priva de 
ter o emprêstimo, porque ele vem e supre 
nas exigências a frente todos oS_ documentos, 
inclusive o seu endividamento é taL 

Compreendi que o nobre relator, ao elabo
rar esse trabalho muito bem feito, quis com 
isso que o Senado acompanhasse o endivida
mento dos Estados com gráficos, discursos, 
com atenção, o que poderá não ocorrer pela 

dissídia, porque não é nem punição e nem __ _ 
se a ele faltar a este cumprimento do art. 39, 

nem assim deixará de lhe ser concedido o 
empréstimo. 

Não sei se o Senador Jutahy está enten
dendo aonde quero chegar, e se isso é irrele
vante. Acho altamente irrelevante, porque não 
ad!arita um artigo numa lei que obriga um 
Estado, a mensalmente dar conta ao Senado 
da República do seu endividamento e não ha
ver nenhuma punição se ele não enviar. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Compreen
do a preocupação do Senador Alexandre Cos~ 
ta. Agora, no art. 1 O fala: "a inobservância das 
exposições" e tal... Então, atenderia essa preo
cupação do Alexandre Costa, o art. 1 O? 

O SR. MANSUEtb DE U\VOR- Eu queria 
lembrar também o art 6°, parágrafo único, 
que fala sobre informações sobre as suas fi
nanças. Se entendo o Senador Alexandre está 
sJJgerindo que se colocasse como uma das 
exigências essas _informações sobre a posição 
dos seus endMdamentos, não é isso? 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Exato, men- . 
saL Porque se se cria um artigo e se exige 
que el~ mande mensal, ele não manda e na 
frente, na hora que pretende satisfaz as exigên
cias, então esse artigo nada vale. 

O SR JUT AHY MAGALHÃES - A preocu
pação _é válida, porque seria no caso de ter 
uma obrigação e não ter uma sanção se não 
se cumprir essa obrigação. Não existindo san~ 
ção não existe -obrigação. Pergunto se no art 
10 dar-se-ia condições de punir ... , pois aqui 
abrangeria a preocupação do Senador Alexan
dre Costa. 

O SR MANSUETO DE LAVOR - Sim, a 
proposta é ~~~ Exatamente essa. 

O SR ALEXANDRE COSTA- Nas exigên
cias para concessão elo Senado ou licença 
diria: "prova de que enviou, que atendeu os 
requisitos do art tal assim, assim, -~te. Quer 
dizer~ os Estados _e os Municipios mandariam 
os_ atestados de que atendeu aquilo no art 
anterior, que era o art. 39 ou seja, que remeteu 
ao Senado todo o ·seu endividamento mensal. 

. O SR MANSUETO DE lAVOR -EsSe as
pecto é da maior importância. O que o Sena
dor está querendo é que se amarrem clara
mente à documentação; Se diminuída a docu
mentação, mas aquela exigida não fique vaga, 
não ê isso? -

O SR. ALEXANDRE COSTA - O Senádo 
ficaria consciente, por exemplo: de Pernam
buco, da Bahia, do Maranhão, quando o Esta
do se excedesse em endMdamento eu pediria 
informação aqui ao Senado e ele me daria 
imediamente essa informação e eu poderia 
chamar a atenção, reclamar e até conter; 
quem sabe? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR-Eu pediria 
à Presidência para que, em nosso nome, a 
assessora Dra. Betania explanasse mais, por
que cremos que essa posição está satisFeita, 
aqui, na página 5. -
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A SRA MARIA BETÂNIA LEMOS MOITA 
dor, acho que a sua preocupação, tentamos 
resolvê-la no projeto; foi a ~e amarrar a obriga
ção prevista no art. 31 a uma lista de docu
mentos a serem mandados, que está no § 
1<? do art. 5°, nos referimos no item II ao crono
grama dos dispêndios com a dívida total inter
na e externa 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Quer dizer, 
não seiVe, podemos retirar. Porque se a exi
gência e só o cronograma me!15al lá no final 
serve, por que mandar mensal? 

A SRA. MARIA BETÂNIA LEMOS MOITA 
-O que eu queria dizer era o seguinte, Sena
dor: Entendo que o Sr. tem razão, talvez a 
proposta não tenha sido bem explícita. O que 
interessa realmente, pelo que entendemos, é 
o que está previsto no arl 3ç; "_que os Estados 
remetam informações_ sobre a posição dos 
seus endividamentos.mensais'', 

Assim, talvez fosse o caso de se explicitar, 
no n~ 2, essa sua preocupação: 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Ele não 
manda mensal; daqui a um ano isso que exige 
o artigo na frente, manda um relatório dando, 
mês a mês, não cumpriu ó art 3°. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR -A sua 
preocupaçáo, Senador, é que nas exigências 
não se condiciona essa remessa mensal. Não 
é isso? 

OSR.ALEXANDRECOSTA-'Exatamente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Podemos 
acompanhar a execução da obra. 

A SRA MARIA BETÂNIA LEMOS MOITA 
-Senador, para acompanhar a execução da 
obra, consideramos que há um dispositivo re
gimental, que é o arl90 do Regimento Interno 
do Senado, que prevê, no inciso X, que as 
comissões - e no casa o endividamento dos 
Estados está sendo objeto de discussão na 
Comissão de Assuntos EConôrttlcos. Diz o art 
90: 

"Às comissões compete: __ 
X-Exercer fiSCalização e controle dos 

atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administraç_ão indireta e quanto às ques
tões relativas à competência privativa do 
Senado. (Constituição- art. 52)''. 

O SR. JUTAHY MAGALHÂES - Isto está 
correto. O problema é que a competência exis
te, mas sabemos das dificuldades reais de fis
calizar. Então, não haveria ·alguma forma de 
se exigir preventivamente, pois para se poder 
pensar em qualquer projeto - aqui temos 
o processo de um projeto autorizado; o endivi
damento interno ou externo. Entáo, no pro
cesso seria pensado mensalmente, ou bimes
tral, ou trimestralmente, eles vão dar o ponto 
em que se encontra a execução daquela obra 
referente àquele processo. 

Qualquer Senador que deseje saber como 
está determinada obra de certo município ou 
Estado, tem, no processo, aquela informação 
da execução -do serviço, como está sendo feiR 
to. Haveria uma possibilidade de se "amarrar" 
isto? 

A SRA MARIA BETÂNIA LEMOS MOITA 
- Haveria. Acho que isto poderia ser feito. 
Talvez no próprio art. 39, que -exige que Õs 
Estados remetem informações sobre a posi
ção dos endividamer.- " e sobre o andamento 
das obras financiada., por empréstimos, etc. 

O 'SR. ALEXANDRE COSTA-Permita-me. 
Parece-me que se poderfa incluir aí um crono
grama da execução física. 

Tem procedimento, mas não é obrigatório 
apresentar durante a obra. O que há, nobre 
Relator, sejamos práticos: é que quando se 
coilcede o empréstimo no exterior, ele tem 
um caráter prioritário, de ,absoluta necessida
de social. E o grande número desses emprég... 
times não -são aplicados, naquelas obras que 
nos dão motivo para conceder o empréstimo. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR....:_ Em su
ma, a preocupação não deve restringir apenas 
à fase anterior de habilitação, mas deve ser 
de aplicação dos recursos posteriores, tam
bém. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Nas obras 
determinadas. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Sim. 
O SR. ALEXANDRE COSTA- Nunca des

viava para outro tipo de obra 
O SR. -JQTAff'il AACALFIÃES-.:....... (Fora do 

microfone) 

O SR. ÁLEXANDRE COSTA- Essa é que 
é a verdade. Ficamos aqui a votar dólares e 
não vemos absplu_tamente o alcance. 

(Fora do microfone) 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Alnda entra 
na caixa única dos Estados. 

O SR.MANSUETO DE lAVOR- No over, 
quero dizer que Isso não está constando na 
resolução, todas essas questões achamos da 
maior importância, mas que não está cons-
tando da resolução, porque já existe órgão 
para executar essa fiscalização, já existem pe
nalidades previstas na legislação para isso. E 
se realmente aqui -porque estamos abertoo 
numa discussáo, são contribuições importan
tes que podem ser feitas de maneira, inclusive, 
informal ou através de emendas, isso aqui, 
mas eu acho da rnaior importância essa ques
tão. 

O SR. JUT AHY MAGALHÂES - A idéia é 
que se o Relator concordasse se faria logo 
a emenda para se formalizar a emenda depois. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - EXala
mente, aqui estão sendo anotadas, porque eu 
ConCordo com isso. 

OSR.JUTAHYMAGALHÂES-Aidéiatam
bém tem um fundo de ordem política. O Sena
dor deve ter condição de acompanhar. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- So para 
concluir o meu pensamento anterior. Por que 
não colocarmos Isso com a clareza que estão 
propondo os Senhores? Porque a nossa estru
tura não oferece condições para isso. Para 
colocarmos essa atribuição ao Senado temos 
que, simultaneamente, prever na resolução a 
criação das. estruturas, das equipes, dos recur-

sos humanos, materiais e financeiros para es
se fim. Ess'e que é 0:_ problema. 

O SR JUT AHY MAGALHÃES - Mas aí per
mita-me discordar um pouco; porque já está 
previsto no nosso Regimento. A Constituição 
nos deu esse direito de fiScalização de acom
panhamento. Então, compete a cada Comis
são específica acompanhar na sua área essas 
obras, e;;ses serviços. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Pode ser 
estrutura provisória. 

O SR. JUTAHY MAGALHÂES -Eu sei. O 
problema não _é_ o de criar uma função a mais, 
é criar a obrigatoriedade da prestação de con
tas por parte daqueles que recebem os recur
sos. Logicamente __ podemos pedir que m~m
dem para n6s ou para o Tribunal de Contas, 
da mesma forma que estamos pedindo que 
remeta para nós e para o Banco Central essa 
questão do endlvidamento mensa~ essa base 
do endividamento. 

Então, teríamos num determinadO_ proces
so, que haja um interesse determinado, que 
haja uma preocupação determinada, como 
nos chega aqui o caso específico- o Senador 
Alexandre Costa também participou daquela 
CP!, daquela corrupção famosa que houve por 
aí, e V. EX também participou - nos chega 
aqui, um município tal, vem a denúncia que 
o prefeito fez um endividamento externo na
quele caso específico e não aplicou recursos. 

Então, teríamos- as condições mais facil~ 
mente de verifica,rmos rapidamente, sem pre
cisar mandar gente para lá, para o município, 
como estava sendo executado o seiviço. En
tão, aquele documento oficial que eles teriam 
que remeter de tanto em tanto tempo, _repito; 
pode ser mensal, pode ser bimensal, depen
dendo de uma realidade. Sobre esse aspecto 
é só isso. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Quero 
comunicar que acato com o maior entusias
ll)O as propostas do Senador Alexandre Costa 
e do Senador Jufahy Magalhães. _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÂES- Agora, Sr. 
Presidente, passando a outro item da página 
sete. É também uma preocupação de uma 
realidade política. § 49: A contratação das ope
rações que trata desse artigo deverá ser prece
dida peia administração prévia do Banco Cen
tral e do Brasil, quanto ao enquadramento das 
mesmas nos limites observadas no disposto 
art. 4° dessa Resolução. 

Essa obriQatoriedade já existe hoje, pratica
mente. Agora, dentro de urna realidade de fato 
que tenho acompanhado e que acompanhei 
muito de perto, sobre a questão da Bahia, 
por exemplo, às vezes o Banco Central prende 
a informação. Quãhdo não se quer dar condi
ções de exame da solicitação <:los Estados e 
Municípios, o Banco Central simplesmente 
prende. 

Não haveria_ condições de se ~s_tabelecer_ 
o limite de tempo para o Banco Central dar 
a informação téçnica sobre_os processos que 
chegam ao seu conhecimento para exame? 
Se eles ilão teriam um limite de tempo para 
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.dar informação técnica? Porque a obrigação 
deles é dar informaçáo téCnica. A decisão cabe 
ao Senado. Então, haveria possibilidade, tecni
camente, dentro desse projeto, de se fazer 
uma ... 

O SR. MAI'!SUETO DE LAVOR -Senador, 
já está estabelecido um prazo de 1 O diCis. O 
art. 4e prevê exatamente isso: 

"Somente pciderá ser efetivada após 
manifestação do Banco Central a ser pro
ferida na prazo de 1 O dias úteis do recebi
mento de cada solicitação. relativamente 
ao cumprimento no art. 2~". 

Quer dizer, esse prazo está estabel.ec:ido e 
o Banco Central não pode engavetar o forneci
mento dessas informações. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Este prazo 
aqui se refere, então, ao Banco Central? 

O SR. RELATOR (Mansueto de lavor) -
E.xatamente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Justamen
te o que havia entendido. 

O SR RELATOR (Man-sueto de Lavor) -
E, no artigo c:jue V. Ex- cita, remete aO art 
4• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eram só 
estas duas observações que queria fazer sobre 
esse projeto. Mais uma vez:,· repito os meus 
elogios pelo trabalho executado. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Livor) -
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha} - Gostaria também de me assodar 
aos elogios do Senador Jutahy Magalhães, 
mas fica uma _dúvida ... 

O SR. ALEXANDRE.COSTJI~ E ao meu 
também. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha} - Aos do Senador Alexandre Cosw 
também. 

A justificação conclui que o projeto propi
ciará uma maior autonomia aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios. A palavra 
é independência antes. Estou examinando 
aqui o art. 52 e temos "autorizar, fiXar, dispor, 
estabelecer limites globais". Estas são as nos~ 
sas competências dentro do art. 52. 

A dúvida que passo para discussão aqui 
é se as disposições dos arts. 89, _99_ e 1 O. não 
seriam uma inte!Venção mUito forte em cima 
dos Estados, se não acabariam conflitando 
com disposições específicas das constituições 
estaduais, que estão sendo terminadas agora, 
em cada Estado, no dia 05 de outubro. 

Por exeniplo, no caso das empreiteiras, dos 
fornecedores, dos prestadores de serviço, co
mo é que o Senado controlaria isso? 

No art. 8", parece-me que a nossa compe;; 
tência é para estabelecer limites globais e, não 
havendo limites globais, eles emitem os titulas 
e, admitindo que o Banco Central os aProve, 
nós ficaremos sem controJe sobre isso. 

Abaixo, essas duas disposições dos arts. 9'1 
e 1 o~ parece~me que podem, eventualmente, 

conflitar com disposições_ constitucionais es
taduais e os Estados se sentirem tolhidos no 
seu desempenho financeiro em cada unidade 
da Federação. 

Então, consultaria à Assessoria e ao R_elator 
se foi examinada essa parte de eventual_con~ 
flito, eventual confiante na autonomía dosEs~ 
ta_dos que se busca preservar com o próprio 
projeto. 

O SR. RELATOR ((Mansueto de Lavor) -
Queria, como Relator e antes de passar a pala
vra à Assessoria, dizer que tivemos o maior 
cuidado em resguardar realmente a autono
rrtia constitucional dos Estados_e Municípios. 
Inclusive, sou um dos que lamentam que a 
Federação não saiu devidamente fortalecida 
nesta nova Cârta Constitucional. Para mim, 
.deveria ter muito maior autonomia do que 
a concebida na atual_ Constituição. 

Esses artigos, Sr. Presidente-e eminenteS 
colegas, foram discutidos, ampla e profusa
mente, com os represeri.tanlés dos .estados 
e inunicípíóS, QUe os acataram, considerando 
que essa disCiplina por parte do Senado, longe 
de ser uma intervenção nos estados, é alta~ 
mente salutar, para evitar uma proliferação de 
títulos de endividamento sem nenhum con~ 
traJe da parte. 

No caso, por exemplo, dos títulos que um 
dos assessores se aprofundará sob _o" ponto 
âe"-vista técnico, gostaria .de dizer que virá, 
em prejuízo dos próprios Estados, um verdã
deiro derrame de títulos por parte de unidades 
sem o devido lastro econômico-fmanceiro; is
to é, haveria coisas parecidas com Coroa
Brastel estaduais. 

Então, se o Senado não disciplina isso, não 
é uma disciplina individual de cada Estado 
do Poçl~r Legislativo, que está sujeito às injun
ç6es locais e às pressões políticas. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presi
dente,_ vou além. Essa lei vem preencher um 
vazio imenso. Até então, todas as decisões 
foram de natureza política; nunca se procurou 
saber quem está devendo muito nem quem 
eStá devendo pouco, se pode _dever ou deixar 
de dever. É para o Estado de Pernambuco, 
então, vote. Ou, se é para o GoVernador do 
Maranhão que tem prestígio, dá-se crédito. 
s~'!:lpr~ foi_~~il_ll_~ nâ9:pode continuar ~endo. 

O SR. RELATOR (Mansueto de iàvo!) -
E, para complementar _só_politicarnente, essa 
questão do art. 99,_ que é -das famosas letras 
ou papagaios assinados pelo Poder Público 
estadual e municipal, perante prestadores de 
serviços, empreiteiras, etc~ _são empréstimos 
de fato tomados. Quer dizer, deixar isso sem 
uma cUsciplina seria deixar um corredor aberto 
para que, por baixo do pano- desculpern~me 
essa expressão - continuassem esses em~ 
préstimos, cuja regulamentação é competên
cia nos$8, do Senado. 

Não eram operações legalmente, formais, 
mas, de fato, eram empréstimos e emprés
timos consideráveis, sem que o Senado to
~sse conhecimento. Então, não poderíamos 
deixar aberto esse caminho, que é uma prática 

que todos que têm contato com as adminis
trações estaduais conhecem. 

Agora, não queremos é condenar os prefei~ 
tos ou os gOvernadores que fizeram isso, por
que, não tendo dinheiro de espécie alguma, 
até para gerar algum bem-estar para as suas 
coletividades, eles recorriam a uma fonte, só 
·que essa fonte é um empréstimo que vai one~ 
rar a administração pública para administra~ 
ções posteriores. Isso cria problemas serüssi .. 
mos a CurtO e a longo prazo. 

Esteve aqui na CP! da Corrução, - V. EJcf 
se lembra, Senador Alexandre Costa - um 
prefeito de São Paulo que disse: "Olha, não 
posso fazer nada. Se eu tivesse um mandato 
de 1 O anos, não poderia fazer nada, porque 
toda a renda da prefeitura está comprometida 
para a empreiteira tal. A administração -ante
rior, se comprometeu com tal empreiteira, 
com tal empresa, com tal intermediadora. En
tão, eu creio que só do ponto de vista político, 
Sr. Presidente, esses artigos se justificam. Mas, 
do ponto de vista técnico eu creio que asses
soria poderá dar detalhes. 

PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) 
-Eu gostaria de dizer, antes de a Assessoria 
tocar no assunto. No item 8? fala que é da 
nossa competência "estabelecer limites glo
bais e condições para o montante da dívida 
mobiliária dos Estados, Distrito Federal e dos 
Municípios. Parece-me que se a solução des
ses compromissos pot qualquer Estado esti
ver dentro desse limite global que nós temos 
que fiXar - e me- parece que talvez falte isso 
- imagino que cada Estado tenha a sua cir
cunstâncias especial ele pode eventualmente 
ter urna facilidade de negociar com fornece
dores, com prestadores de serviços, evidente
mente que obedecido aqueles limites que já 
foram colocados ou no ano que forem assu
midos ou ·corn o prazei máximo no fim do 
exercício do mandato do governador. Mas, de 
qualquer maneira, eu tenho à impressão de 
que talvez aqui bloqueiam em alguns Estados 
a possibilidade de fazer alguma coisa que eles 
poderiam fazer naquele Estado específico e 
outros não teriam condições de fazer. Em fun
çâo disso, que eu coloco a questão pois tenho 
a únpressão de que talvez o Estado possa 
se sentir amarrado em função disso. 

-A SRA MARIA BETÂNIA LEMOS MOITA 
Com relação ao limite que foi fJXado para os 
títulos esse limite é o mesrno das demais ope
rações de créditos. Está defmido no parágrafo 
único do arl 19 o que se compreende por 
operação de_ crédito para o efeito dessa resolu
ção. E aí, pede inclusive os compromissos 
assumidos em virtude de títulos que são esses 
o individamento mobiliário.~ a fixação do limi
te emobiliário. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) -Mas no arl 9'1 veda esses endivida
mentos. 

A SRA. BETÂNIA LEMOS MOITA - Não. 
No art. 99 veda-se a possibilidade, como o 
Senador Mansuto de Lavor explicou, de serem 
desobedecido os limites fvcado pelo Senado 
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para o _endividamento via çontratual. Porque, 
na reaJidade, quanto um prefeito assina uma 
promissória se endivida diretam~nte com o 
fornecedor do serviço com a empreiteíra ele 
está fazendo uma operação de crédito disfar
çada que desobedece ao li(nite fl.;~~;ado pelo 
Senado, então, estaríamos admitindo a exis
tência de débitos extra-limite - aquilo que 
se procurou vedar nessa ressolução. Além do 
que, S_enador, todos os secretários da Fazenda 
com quem nós negociamos foram unânimes 
em solicitar que esse dispositivo fosse man
tido. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Eu imaginava inclusive coloquei 
a questão, que fosse ao contrârlo que os Esta
dos viessem aqui reclamar que estavam tolhi
dos na sua capacidade de negociar. 

A SRA. BETÂNIA lEMOS MOITA- Eles 
todos solicitaram que mantivéssemos esse 
dispositivo da Resolução 62. Quanto aos limi
tes dos titulas o Sr. está satisfeito? 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Não havendo mais questões com 
relação ao Projeto de ressoiuÇão. A Vamos 
passar aproveitando a presença. 

Concedo a palavra ao Relator. 

O SR. RELATOR (Mansueto_ de Lavor) -
Creio que tanto A como 8, a votação foss_e 
depois e que as sugestões fossem oferecidas, 
não agora mas também no decorrer do inter
valo entre essa reunião e a próxima que será 
de votação. Faço até um apelo que novas su* 
gestões venham para aperfeiçoar esses dois 
projetas. 

Passo a ler o projeto B que dispõe sobre 
os limites globais de condições das oper-ações 
de créditos externo e interno da União suas 
autarquias e demais entidades controladas pe
lo Poder Público, estabelece Umltes e condi
ções para concessão de garantia da união e 
operações de crédito externo e interno. 

Arl 19 Subordinam-se as normas fixadas 
nessa resolução as operações de créditos ex
terno e __ interno inclusive de arrendamento 
mercantil, realizadas pela Oni[lo por suas au
tarquias e pelas demais entidades controladas 
pelo Poder Público Federal, bem assim a con
cessão da garantia da União nas referidas ope
rações. 

Parágrafo único. Para os efeitos dessa re-
solução compreende-se como operação de 
crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebração de contratos emissão e aceite 
de títulos ou concessáo de quaisquer garantias 
que represente compromissos assumidos em 
um exercício para pagamentos em exercidos 
subsequentes com credores situados no país 
e no exterior. 

Art. 29 As operações. de crédito realizadas 
em um exercício não poderão exceder o mon
tante da despesa de capital previsto na lei orça
mentária anual, ressalvadas as autorlza,.das 
mediante crédito suplementares ou especiais 
com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta e observado 
o disposto nessa Resolução; 

Art. 39 As operações de crédito externo 
de qualquer natureza da União e as por esta 
garantidas deverão conter~se nos seguintes ~
mites: 

1 -O montante global anual não poderá 
exceder a três vezes o saldo médio da balança 
comercial dos útimos três anos; 

2 -_0 dispêndio anual máximo, compreen
dendo o principal e acessórios, não poderá 
exce_der, no exercício em que estiver em curso 
e nos e}{!!rcícios posteriores, o saldo médio 
da Balança Comercial verificado nos últimos 
três anos observados também o limite estabe~ 
fecído no art 6°, inciso II; 

:3 -A taxa de crescimento anual não pode
rá ultrapassar a taxa média geométrica do 
crescimento verificado no saldo da Balança 
Comercial n9s óltimos três anos; 
4-As garantias da União não poderão ex

ceder a 50% do montante estabelecido no 
item 19 deste _artigo; 

§ 1? Não se_ contabilizam, no limite global 
anual, de que trata_o_ inciso I as renegociações 
da dívida externa que representem a simples 
prorrogação dos prazos de liquidação de dfví
da vencidas anteriores à promulgação dessa 
Resolução; 

§ 29 A renegociação, ou a rolagem das 
operações de crédito externo, serão subme
didas à de6beração do Senado Federal, com 
todas as reformulações pertinentes e os seus 
encargos serão contabilizados para oS efeitos 
dos expostos nos incisos 11 e III deste artigo; 

§ 39 A fundamentação técnica da medida 
excepcional será submetida à deliberação do 
Senado Federal, pelo Presidente da República, 
acompanhada de Exposição de Motivos do 
Minlstro da Fazenda. 

Art 49 Arealizaçãodeoperaçõesextemas 
de natureza financeira, pela União, bem assim 
a c__oncessão da garantia da União nas referidas 
operações, depende de prévia e expressa auto
rização do Senado Federal; 

Parágrafo único. Os pedidos de autoriza~ 
ção para realização das operações a que se 
refere- este artigo serão encaminhados ao Se~ 
nado, instruídos com: a) Exposição de Motivos 
do Ministro da Fazenda; b) análise dos custos 
e benefícios económicos e sociais do projeto 
a ser financiado pela operação de crérdito; 

c) análise financeira da operação; 
d) análise das fontes alternativas de finan~ 

ciamento do projeto; 
-e) datadoiniclodoprogramaoudoprojeto 
e informação sobre se o mesmo está lncluído 
na Lei Orçamentária anUal; 

i) informações sobre o atendimento do dis
posto no inciso DI, art. 167, da Constituição 
Federal; 

g) informações sobre as finanças do toma
dor, destacando: 

1 -montante da dívida externa; 
2-cronograma de dispêndios com a divi

da externa total da União, inclusive as garan
tias· 
i- cronograma dos dispêndios com a dí

vida -tOtal; interria e externa, esfaâos, muni
cípios, Distrito Federal e territórios; 

4- cronograma de dispêndios com a ope
ração a ser autorizada; 

5 -comprovação da capacidade de paga
mento da operação; 
6- débitos vencidos e não pagos; 
7- informasões S:Obre as dotações orça-

mentárias relativas ao projeto. _ _ 
h) comprovação de que o projeto está in

cluído nas prioridades orçamentárias; 
il_ parecer preliminar da Procuradoria-Geral 

da Fazenda sobre a minuta do contrato; 
j) oUtras informações que habilitem o Se

nado Fed~ral ~conhecer perfeitamente a ope-
ração de crédito. -

Art. 59 Os contratos relativos às opera
Ções de crédito externo n_ão podem conter 
qualquer cláusula: 

1 -de natureza política; 
2 - atentatória à soberania nacional ou à 

ordem pública; 
3-contrária à Constituição e aS ieis brasi

leiras; 
4 - ciue impliquem compensação automá

tica de débitos e créditos, chamado se.t off; 

§ 1 ç Os eventuais litígios entre a União 
ou nas autarquias e o credor ou arrendante, 
decorrentes do contrato, serão re.$Qividos pe
rante o foro brasileiro QU. submetidos à arbitra
gem. 
-- § 29 Poderão ser aceitos, nos instrumen
tos contratuais respectivos, as cláusulas e con
dições USJ.,!ais nas operações de empréstimos 
ou arrendamento mercantil (Jeasing) no mer
cado internacional, obedecidas as normas 
desta resolução. 

§ 3? Subordina-se às normas fJXacfaS nes
ta resolução a celebração de qualquer adita
mento a contrato relativo à operãção de cré
dito externo que preveja a elevação- dos valores 
mutuados de financiados ou a redução dos 
prazos de amortização. < 

Art. & As operações de crédito interno de 
natureza financeira da União e a concessão 
de garantias pela União deverão conter-se nos 
s~uintes limites: 

1-o limite global não poderá ultrapassar 
a 5 (cinco} vezes o valor 4a margem de pou· 
pança real; e 

n-o dispêndio anual máximo, compreen
dendo principal e acessórios, não poderá ultra
passar a margem da poupança real. 

§ 19 Entende-se por margem de poupan~ 
ça real, para os efeitos desta resolução, o valor 
resultante das seguirltes operações: 

_a) receita_s totais men~is do exercido_ fi
nanceiro -iinediatãffieri.te anterior ao que esti
ver em curso, menos operações de crédito 
realizadas em cada mês correspondente; 

b) do resultado da alínea a serão deduzidas 
as despesas correntes pagas, acrescidas dos 
encargos da divida consolidaQa pagos. 

§ 29 Os valores utilizados para o cálculo 
da margem de poupança real serão extraídos 
dos balancetes mensais da União, e corrigidos 
mês a mês~ até o mês qu_e se estiver apurando, 
pelo Índice de Preços ao COnsumidor (IPC), 
ou ·outro índice que vier a substituí-lo. 

Arl 79 As operações de crédito interno e 
externo das autarquias federais e das demais 
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entidades controladas pelo poder público fe
deral observarão os seguintes limites: 

1-o montante global não poderá ultrapas
sar a dez vezes o valor da margem de pou
pança real; e 

U- O dispêndio anual máximo, compreen
dendo principal e acessórios de todas as ope
rações, não poderá ultrapassar a margem de 
poupança real. 

§ )9 As operações de crédito realizadas 
em um exercido não poderão exceder o mon
tante das despesas de capital previstas na lei 
Orçamentária Anual. 

§ 2"' O valor da margem de poupança 
real, calculado na forma prevista no § ]9 do 
artigo 79, será adaptado às normas contábeis 
aplicáveis às entidades a que se refere este 
artigo e corrigido na forma prevista no pará
grafo 29 do artigo 79 

§ 3<? A correçáo a que se refere o pará
grafo anterior terá como data-base o dia 19 
de cada mês. 

Art.. 8" A União, suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo poder público fe
deral deverão remeter ao Senado Federal in
formações mensEds sobre a posição dos seus 
respectivos endividamentos em face dos limi
tes desta resolução, inclusive sobre os crono
gramas de vencimento das respectivas opera
ções de crédito. 

Art ~ A União poderá pleitear a elevação 
temporária do limite global a que se referem 
o inciso I do art. 3~> e o inciso I do art:. 79, 
para a realização de operação específica nos 
casos comprovados de calamidade pública. 

Parágrafo único. Os pedidos de que trata 
este artigo deverão ser encaminhados ao Se
nado Federal, instruídos com: 

. lei autorizativa; 
. caracterlsticas da operação: prazo,_ taxas 

de juros, encargos, cronograma financeiro; 
. informações sobre a situação financeira 

do requerente. 
Art. 1 O. OsJimites fixados no art. 79 desta 

resolução não se aplicam às operações de 
crédito por antecipação da receita orçamen
tária autorizadas por lei. 

§ 19 O saldo devedor das operações a que 
se refere este artigo não poderá exceder a 
25% (vínte e cinco por cento) da receita total 
estimada para o exercíciO fmanceiro que esti
ver em curso. -- -- - --

§ 29 O dispêndio mensal, compreenden
do principal e acessórios, não poderá ultra
passar a 5% (cinco por cento) da receita total 
estimada para o exercido financeiro que esti
ver em curso. 

§ 39 Para efeito de apuração dos limites 
previstos nos parágrafos anteriores, será dedu
zido do total da receita orçamentária prevista 
o valor das operações de crédito consignado 
na Lei de Meios. 

§ 49 As operações de que trata este artigo 
deverão ser obrigatoriamente liquidadas até 
30 (trinta) dias após o encerramento do exer· 
cício em que forem contratadas. 

Excetuadas aquelas contratadas no áltimo 
ano do mandato do Chefe do poder Executivo, 

que dev_erão ser liquidadas no próprio exer
cido. 

Art. 11. É vedado à União e às suas autar
quias assumir compromissos diretamente 
com fornecedores, prestadores de serviços ou 
ernpre1leiros de obras, mediante emissão ou 
aval de promissórias, aceite de duplicatas ou 
outras operações similares: 

Art. 12. A inobservância das disposições 
da presente resolução sujeitará os responsá
veis às sanções pertinentes, cabendo ao Ban
co Central do Brasil exercer a competente fis
calização, no âmbito dos mercados fmanc_eiro 
e de capitais, nas formas previstas em lei. 

Art. 13. O Banco Central do Brasil man· 
terá atualizados os registres das operações de 
crédito de que trata esta resolução, devendo 
enviar ao Senado federal, mensalmente, as 
posições do mês anterior. 

Parágrafo único. !?ara efeltos do re9istro 
de que trata este artigo, as operações de cré
dito externo terão seus valores convertidos em 
moeda nacional, com base na taxa de câmbio 
do dia dO ingresso das divisas no País. 

Art. 14. Esta resolução entra enl vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

PROJETO B 

Justificação 

O presente projeto de resolução pretende 
estabelecer limites globais e condições para 
as operações de cr.édito externo e interno da 
União, autarquias e demais entidades contra· 
!adas pelo poder público federal; e estabelece 
limites e condições pata a concessão da ga
rantia da União em operações de crédito exter
no e interno, nos termos dispostos no art. 52 
da Constituição Federal. 

As medidas preconizadas visaffi à determi
nação de critérios que dêem uma melhor 
transparênda ao grave quadro financeiro em 
que se encontra a União, decorrente de seus 
endividamentos externo e interno, sem contu
do impedir a realização de operações de cré
dito que promovam a resolução dos proble
mas por que passa o PaíS. 

AssirÍ1, as operações de crédito compreen
dem "toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante 
a celebração d.e contratos, emissão de títulos 
ou concessão de quaisquer garantias, que re
presente compromissos assumidos em um 
exercício para pagamento em exercícios sub
seqüentes, com credores situados no País ou 
no exterior" (.;irt 19, §_ ~ ~). 

Caril Isso, o Senado Federal terá uma me
lhor idéia da posição dos compromissos assu
midos e a assumir pela União. 

Os limites estabelecidos para as operações 
de crédito externo rompem com urna antiga 
tradição brasileira de relacionar a dívida exter
na com as exportações. O volume de exporta
ções não é garantia de capacidade de paga
mento de compromissos externos. Essa capa
cidade é dada pelo saldo da Balança Comer
cial em conta corrente, daí a razão para o 
art 39 • Essa medida evita a contratação de 

operações de crédito além da capacidade de 
pagamento do País. 

O art. 59 do projeto disciplina os instrumen
tç)s contratuais relativos às operações de cré
dito externo e, além de não permitir a áceita
ção de cláusulas de natureza política, atenta· 
t6rias à soberania nacional ou à ordem públi
ca, contrárias à Constituição ou ao nosso siste
ma legal, torna explícita d proibição de ser 
aceita cláusula contratual na qual é conferido 
ao credor o direito 'à compensação (set off), 
como forma de satisfação de débitos, e veda, 
expressamente, a submissão a foro estrangei
ro das questões que envolvam a União ou 
suas autarquias. 

São estabelecidos, ainda, limites para as 
operações de crédito interno. Esses limites 
vinculam as operações de crédito à margem 
de poupança real (art. 79). 

Assim, a União não poderá realizar opera· 
ç:ões que_ ultrapassem a5 (cinco) vezes ovalc:ir 
da margem de poupança, o que evita a contra
tação de crédito além da capacidade de paga
mento da União. 

Esses limites somados devem, contudo, 
obedecer a uma outra co:rydição estabelecida 
no art 167 da Cqhstltuição, que veda ''a reali
zação de operações de crédito que excedam 
o montante das despesas de capital, ressai· 
vadas as· autorizadas com finalidade precisa, 
aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria 
absoluta". 

A margem de poupança real defme a capa
cidade de pagamento da União. SendO essa 
capacidade suficiente para cobrir os encargos 
totais com a operação, fica o tomador liberado 
de uma manifestação prévia do Senado, exce
ção feita aos _empréstimos externos que obri
gatoriamen.te terão que ser autorizados pelo 
Senado Federal (art. 52, V, da Constituição) . 

O montante global de 5 (cinco) vezes o valor 
de margem de poupança se justifica porque 
estabelece um critério baseado na projeção 
da capacidade de pagamento e porque induz 
a União a realizar operações de longo prazo, 
o que dará um melhor perfil para os seus 
compromissos fmanceiros. 

Esse limite, no entanto, fica condicionado 
a um outro dispositivo, que estabelece um 
comprometimento máximo para o pagamen
to do principal e_acess6rios de todas as opera
ções, eqUivalente à margem de poupança real. 
- Esses limites, baseados na margem de pou

pança, também foram estabelecidos para as 
autarquias e demais entidades controladas pe· 
lo poder público federal. 

O montante global de 5 (cinco) vezes o valor 
da margem de poupança se justifica porque 
estabelece um Critério baseado na projeç:ão 
da capacidade de pagamento e porque induz 
a Onião a realizar operações de longo prazo, 
a· que dará um melhor perfil para os seus 
compromissos frhanceiros. 

Esse limite, no entanto, fica condicionado 
a um outro dispositivo, que estabelece um 
coprometimento máximo para o pagamento 
do principal e acessórios de todas as opera· 
ções, equivalentes à margem de poupança 
real. 
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Esses limites, baseados """ margem de po
pança, também foram estabelecidos para as 
autarquias e demais entidades controladas pe-
lo Poder Público Federal. -

O montante global para as autarquias e as 
demais entidades controlado;~s pelo Poder Exe
cutivo Federal é, contudo, diferente daquele 
estabelecido para a União. O limite para a 
União é de 5 (c::inco) vezes a margem de pou
pança real, por incluir apenas as operações 
de crédito internas, enquanto o lim!te estabe
lecido para as outras entidades engloba as 
operações de crédito internas e externas. 

As entidades controladas pelo Poder Públi
<:o Federal obedecerão, também, às demais 
condições estipuladas para a União. 

As operações de crédito a serem autoriza
das pelo Senado deverão ser acompanhadas 
de informações, o que implicará uma análise 
custo-beneficio social, de um fluxo de caixa, 
das fontes de financiamento dos recursos, da 
capacidade de pagamento, entre outras infor
mações que possam facilitar a análise pelo 
Senado Federar. 

Dessa forma, o Senado terá urria melhor 
idéia do efeito positivo dessas operações na 
economia nacional. 

O projeto prevê, também a poSsibilidade 
de elevação temporária dos limites fixados pa
ra a realização de operações de crédito especí
ficas, nos casos comprovados de calamidade 
púbaca, que, no entanto, deverão ser prece
didos de ampla justificação, conforme estabe
lece o art. 1 O. 

São estabelecidas novas regras para as ope
rações de crédito por antecipação da receita, 
que facilitarão a administração das finanças 
públicas, que uma vez que essas operações 
"deverão ser obrigatorimente liquidadas até 
30 (trinta) dias após o encetramento do exer
cido em que forem contr~tadas, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano do man
dato do Chefe do Poder Executivo, que deve
rão ser obrigatoriamente liquidadas no próprio 
exercício", 

Algumas regras de caráter processual são 
estabelecidas para facilitar a tramitação dos 
pedidos no Senado, para fornecer uma posi
ção atualizada da dívida pública e para propi
ciar uma melhor análise 4ª~ operações. 

O projeto de Resolução g!Je ora temos a 
honra de submeter aos ilustres pares propi
ciará um melhor controle das operações de 
crédito da Únião, ao mesmo tempo em que 
evita um excessivo endividame_nto dos órgãos 
públicos, que tanta dificuldade tem trazido ao 
pals. 

O SR. PRESIDENTE TLouremberg Nunes 
Rocha) - Em discussão. 

O SR. JliTAHY MAGALHÃES- Sr. Presi
dente, apenas uma palavrinha a respeito do 
§ 19, do art. sa, página 6. 

Essa questão do fórum é uma questão que 
é muito debatida por nós e a preocupação 
lógica que n6s temos de tentar evitar qUe as 
deci.sõe:s desses assuntos de endividamento, 
de contratos feitos pelo Brasil tenham Fórum 
i!ttemacional para decidir. 

Agora, naquela Comissão de endividamen
to externo que a Constituição determinou para 
a Comissão Mista, que está encerrando os 
seus trabalhos, existe uma preocupação tam
bém com esse assunto. Está se decídindo. 
Eu cicho que a área que nós deveríamos deixar 
para decidir essa questão s_eria_ essa área da 
Colilissão Mista de Endividamento Externo, 
porque, se nós aqui proibirmos qualquer pos
sibilidade de se fazer um. ~ndividamento, por 
questão de __fórum, podemos ir contra aquilo 
que viesse- a decidir pela comissão específica, 
as questões de endividamento externo e tam- . 
bém de caSos específicos. EU acho que essa 
questão não deveria ser uma proibição termi
nante. Ela deveria ser um exame de caso a 
caso. Existem_ certos contratos que, indiscuti
velmente, nós não conseguiremos. se for esta
belecido que o fórum é o BrasiL Existem. Nós 
temos que reconhecer de que nós teremos 
dificuldades em alguns casos desse tipo. Que
ro que você fale. 

A SRA. M• BETÂNIA ~OS MOlTA -
Senador, V. ~ me dá licença? Mas é que 
eu trabalhei muito tempo nessa área: negocia
ção de cláusula jurídica d..e_ qmtrato. EJ.I não 
conheç:o nenhum cotrato, até 1985, em que 
a União tenha se subm_e_tido à Jurisdição Inter
nacional. Sempre há uma cláusula, porque 
isso estava previsto na legislação anterior, que 
é o Decreto-Lel n~ 1.312174, permitindo que 
a União asS"umisse o compromisso arbitral. 

Esse dipositivo desse decreto era interpre
tado pelo órgão jurídico que examinava, que 
dá as_sessoria ao Ministro da _Fc;tzenda, que é 
a Procuradoria-Geral da Fazenda, como sen
do, não um dipositivo permissivo e, sim, como 
um dispositivo obrigatório no caso do emprés
timo externo. Depois, de lá para cá, corno con
servo meus amigos d.a Procuradoria da Fazen· 
da, tenho absoluta certeza, e é a única coisa 
por que ponho _a minha mão no fogo, de que 
a União nunca assumiu compromissso, nUnca 
renunc:iou. Tem uma cláusula que se chama 
Mtaver sovereigrity,- é reníuncia ao direito e So"
berania. Essa,_ c;Jáusula nunca foi aceita em 
nenhum contrato da ·União. Foi aceita, pela 
primeira vez, em contrato de autarquia, no pri
meiro empréstimo de renegociação da dívida 
de 1982, se não me engano, firmado pelo 
Banco Central e só para ele; não para a União. 
A UNião que garantiu o empréstimo rnanteva 
a cláusula padrão de arbitragem internadonal. 
Pelo que fui informada pelo Departamento Ju
rídico do Banco _Central, a partir da renego
ciação de 1985, o Banco Central tambérri não 
aceitou mais esta cláusula, porque era a única 
autarquia federal, estadual, que tinha feito ju-
risJição exteli!a.____ _ _ _ __ 

A Sunarriãm-,--que-tem uma infinidade de 
contratos externos -.~?_se posso garantir, por
que renegociei todos os contratos externos 
dela, quando foi extint:J como autarquia, e _to-
dos previam cláusula de arbitragem para ela, 
por quê? porque autarquia é pessoa jurídicci 
de drelto público interno. A única exceção 
foi aquela do Banco Central .. no primeiro ·con
trato_ de renegociação da dívida externa, e que 
não se reproduziu nos contratos de renego-

ciaçªo a partir de 1985. Isso aqui os banquei
ros internacionais estão absolUtamente ·cansa
dos de saber, isto é,_queaUnião não se subor
dina. 56 que, para facilitar, na minuta de pro
jeto de resolução que foi mandada pela Procu
radoria-Gerai d~ fazenda, _consta um artigo 
nesse sentido, _porque facilita a negociação. 
Em vez de ser permisSivo, é obrigatório. Essa 
posso lhe garantir. -

O SR. Jlff AHY MAGALHÃES - Acredito 
em V. Sa. porque conheCe iSso bem, porque 
participou muito. Vejo as discussões, na Co
missão da Dívida Externa. Discutiu-se muito 
os contratos que exigem~ que estabelecem o 
forum intemadonal, o forum dos Estados Uni· 
dos. 

A SRA. MARIA BETÂNIA lEMOS MOITA 
-Não para garantidor. As empresas da admi· 
nistração indireta todas se submetem ao fc
rum externo. O garantidor, que sempre foi a · 
Umião, nunca se suordinou. E, nos enipres
timos diretos, em que a União é mutuária, 
também não. 

O SR._JUfAHY MACiAViÀES .....;.-Sim, exil.tã
mente. Então, vamos estabelecer que rodos 
aqui terão que submeter. 

A SRA. MARIA BETÂNIA lEMOS MOITA 
- Não. EStá previsto a União e autarquias. 

O SR. MANSUETO DE wWOR - Só a 
União e suas autarquias. 

A redação não está af? Eu queria, exata
mente, dar es_S_a_ informação, porque houve 
um erro de redação: é só a União e suas autar
quias, sem incluir as empresas controladas 
pela União. 

E, sobre o problema da Comissão Mista, 
eu queria informar ao eminente SenadOr Juta
hy Magalhães que, ontem, fui "presenteado" 
com o cargo de Relator dessa comis~o. de
pois de todos aqueles problemas. 

·o SR.JillAHY MAGALHÃES--... SeVero? 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Direi que 
o Severo é um eminente colega e, realmente, 
pór questão de princípio saiu. Ficou ·difici1 es
colher um. Eu já estava nomeado para essa 
sessão e ootem ficou acertado que vou ser 
o Relator. Então, como Relator, eu não poderia 
contradizer esse relatório de hoje no futuro 
relatório .. Se não_aprovado lá ... 

O SR JUf AHY MÃ0Al.HÃES __:fico mu[to 
feliz que seja V. Ex'=' o Relator, 

O SR. MANSUETO DE. lAVOR- Não é 
pelo fato, é que aqui, no caso, eu queria dar 
a V. Bc' uma certa tranqüilidade que nessa 
matéria, essa mesma posição será tomada no 
nosso relatório [á, na Comissão Mista. 

Era isso que eu queria informar. 

0 SR.. JCIIA!N MAGALfiÃES - Com as' 
explicações que a Dr' Maria Betania fçmeceu 
aí, Co'm C)"Ç-onhedinehto que tem, estou tran
qüilo quanto a isso. Agora, o ·que ·eu pediria 
ao Presidente, ao Relator e ao Senador Alexan
dre Costa, já dentro do encaminhamento des
sa matéria, é-que aprovássemos hoje essa ma
téria. Logicamente, acho que algumas coisas 
poderemos modificar, para dW. condições ao 

\ .. 
-~ 
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Senado para que possam apresentar emen
das, se assim desejar. Essa matéria é que vai 
levantar a discussão, pois haverá gente que 
vai se preocupar em vir aqui. 

Precisamos ganhar tempo porque o prazo · 
da Comissão vai até o dia 3, e mais do que 
o prazo da Comissão, fiquei sabendo que ha
verá uma pressão muRo grande para se fazer 
o recesso branco em outubro. Temos que ga
nhar tempo com os prazos regimentais para 
apresentação de emendas em plenário, e da
ríamos margem para que se apresentassem 
emendas, a quem desejasse, e rediscutiriamos 
a questão de acordo com as emendas e vota
riamos no plenário também em tempo hábil. 

Por isso, pediria que aprovássemos o relató
rio aqui e enviássemos para plenário para tra
mitação normal, regimental, dentro dos prazos 
determinados. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -
Concordo com V. ~ mas gostaria de fazer 
três questões. 

Nas condições para autorização do art. 4<.>, 
no item h está escrita: 

"Comprovação de que o projeto está 
incluído nas prioridades orçamentárias, 
Isso para efeito de se garantir a concessão 
do recurso." 

Parece-me que em alguns casos- e tenho 
agora um do Mato Grosso- do Fundo Naga
sone de eletrificação rural. Vamos admitir que 
não estivesse incluído nas diretrizes orçamen
tárias, lâ nas pdorldades orçamentárias. É um 
projeto de alta valia e, de prazos excelentes, 
dez anos de carência, juros subsidiados. 

Pode, então, ocorrer que a própria (Jnjão, 
no curso de um exercício, receba um projeto 
especial que não está incluído nas suas priori
dades mas muito vantajoso para a União, pelas 
suas condições nesses organismos interna
cionais. Esse é um casO tipko, o Fundo Naga
sone dá 1 O anos de carência e 3% de juras 
ao ano, quer dizer, é wn projeto extremamente 
benéfico para o País. Acho que poderia se 
consignar alguma exceção para esta hipótese 
de compatibilização com as prioridades orça
mentárias. 

Uma outra coisa que acho muito importante 
e talvez possa afetar o nosso projeto de resolu
ção é o arl 163 que trata das ftnanças públicas 
e das nonnas gerais: 

"Lei complementar disporá sobre: 
I-Finanças públicas; 
n-dívida pública externa e interna in

cluída a das autarquias, fundações e de
mais entidades controladas pelo setor Po
der Público; 

!ll-Concessão de garantias pelas en
tidades públicas; 

IV- Emissão e resgate de títulos da 
dívida pública. 

V- Fiscalização das instituições fman
ceiras;" 

86 bastam esses quatros Itens para se ver 
que nós estamos com a competência espe-

ciflca nossa, mas que no geral vai ser discipli
,nada por lei complementar. 

A questão que coloco para a Assessoria é 
se nós poderíamos normatizar essas questões 
que são aquelas da competência privativa do 
Senado, mas que exigem aqui, como principio 
fundamental, como norma geral da Consti
tuição Federal atual. a lei complementar para 
que tenha evidentemente validade. Se bastará 
essa iniciativa de projeto de resolução para 
disciplinar essa matéria ou se teremo_s neces
sidade, para compatibilizar com a Constitui
ção, de lei complementar como está disposto 
no art. 163? 

Uma outra questão que gostaria de deixar 
em aberto é que estamos vendo pelos dois 
projetas a complexidade, a importância e o 
trabalho que isso vai gerar para o Senado Fe
deral. Talvez fosse o caso de se colocar em 
discussão, eventy_almente, a constituição de 
uma comissão específica para tratar disso ou 
se jogaríamos toda essa matéria à Comissão 
de Assuntos Económicos, que já está sobre
carregada Corri OUtros assuntos, haja vista que 
teremos que ter uma certa agilidade nesta ma
téria porque se não a ~vermos seremos cobra
dos pelos e5ta:dos, municípioS e pela própria 
União. 

FiCa, então, a questão de se cogitar ou dis
cutir eventualmente a constituição de uma co
missão especial para este caso, mas insisto 
muito neste problema de lei complementar 
exigida no art. 163 para toda essa matéria 
que estamos discutindo. 

O SR. JUT AHY Ml\<:iALHÃES - A Corn!s· 
são de Assuntos Económicos tem poderes 
regimentais para estabelecer comissões espe
ciais para determinados assuntos. Então, a 
própria Comissão poderia estabelecer uma 
Comissão Especial para acompanhamento 
dentro de s_u_as nonnas regimentais, seus direi
tos e obrigações. 

A SRA. MARIA BETÂNIA LEMOS MOITA 
-Posso falar sobre o art. 163? 

Quando o Senado resolveu discipliar essa 
competência do Art. 52, já havia o entendi
mento de que talvez essa resolução não fosse 
tão duradoura como seria de se esperar, por
que a matéria deve ser objeto de regu1amen
tação de uffia lei complementar. 

Mas o fato de o Art. 163 exigir uma lei com~ 
plementar para disciplinar a matéria, não im
pede o Senado de, na ausência da Lei Comple
mentar, regulamentá-la. O que pode aconte
cer, é que quando a lei complementar vier, 
alguma coisa dessa resolução venha a ser alte
rada em função dos dispositivos da Lei Com
plementar. 

Mas o Senado não estaria exorbitando de 
sua competência ao discipliná-la antes da Lei 
Complementar. Isso pode ser feito. O que seria 
melhor realmente, é que já houvesse a Lei 
COmplementar. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -
Porque, eventualemente, poderíamos ter con~ 

flitos, e a alegação fundãmental é a de que 
não hâ Lei Complementar em que a resolução 
do Senado não obrigaria. Para evitar isto, ape
nas. 

A SRA. MARIA BETÂNIA LEMOS MOITA 
- Não. Isso daí realmente não pode aconte
cer. Porque o Senado é competente para tratar 
dessa matéria. Então, se é competente para 
autorizar e para fLXar regras gerais a respeito, 
é competente para fiXá-las antes da Lei Com
plementar. O que não vai acontecer é preva
lecer o que o Senado determinou sobre a Lei 
Complementar. Pode haver o caso de ter que 
ser alterada a resolução. 

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -
Além de que, quando ela surgir e for aprovada, 
ela deve hannonizar o Art. 163 com o 52 e 
seus incisos, e não cOntrariar, harmonizar. Es
tá entendendo? E aí, pelo visto, se trata da 
parte geral, enquanto o Senado trata do parti
cular, dos limites, das condições, tudo é o 
Senado. Não é? · 

A SRA. MARIA BETÂNIA LEMOS MOITA 
- E a Lei Compleinentar .Pode seguir esse 
caminho, que fOt tratado já na indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)-Atendendo às poderações do Sena
dor Jutahy Magalhães, coloco em v_otação os 
-dois relatórios. 

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

Aprovados. 

O SR RELATOR (Mansueto de Lavor)
Resta-me agradecer a paciência do Presidente 
que, delicadamente, nunca me cobrou tempo, 
mas sempre dava um sinalzinho; Agradeço 
a insistente colaboração dos colegas Sena
dores que sempre achavam da importância 
desse relatório. Creio que, o quanto antes indo 
ao Plenário do Senado, esse relatório repre
sentará um importante subsídio desta Comis
são, em especial, presidida pelo eminente Se
nador Louremberg Nunes Rocha e com os 
companheiros de trabalho, a essa noW~ fase. 
Estamos dando um passo, em termos de leis 
regulamentais, no caso de uma resoluç~o _que 
é da maior importância para que o Senado 
exerça o seu papel num assunto que real
mente é da maior ímportância para o País, 
que é essa questão do endividamento interno 
e externo. 

Só tenho a aQradecer a compreensilo e, 
naturalmente, o voto que voto que todos de
ram em cima de uma matéria que é da maior 
importância e com dificuJdades evidentes sob 
o ponto de vista técnico. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Queria apenas reforçar os eloglos 
da Comissão e de todos nós e louvar o traba
lho excelente do Relator, agradecer a presença 
dos Senadores e dos demais assessOreS. 

Nada mais havendo que tratar declaro en
cerrada a presente reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12h 36min.) 


